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 هل املرأة مظلومة يف اإسالم؟ 
  -ألمحد السيد  2من كتاب كامل الصورة  -

 

اطلعُت على بعض املقاطع املـَُعّدة أبسلوب درامي مؤثر يرسم صورة األنثى املظلومة حتت مظلة 
مات الشك مث اإلحلاد. اإلسالم، وقد ََنََحت مثل هذه الرسائل يف استمالة ضعيفات اإلميان إىل ظل

وكثرياً ما يدخل املـُشككون يف اإلسالم من ابب املرأة؛ يستثريون بذلك عواطف املسلمات الاليت مل 
 يعرفن دينهّن حّق املعرفة.

ويف احلقيقة فإن ِخطاهبم التشكيكّي هذا ال يعدو أن يكون غّشاً و تدليساً!، ويستبني ذلك مبعرفة  
 تغافلون عنها حني يتحدثون عن موضوع املرأة يف اإلسالم، وسأذكرها يف نقاط: األمور اليت يتجاهلوهنا وي

 أواًل: إغفاهلم جوانب اإلكرام اليت حظيت هبا املرأة يف اإلسالم: 

 فهل مسعتم أحداً منهم يذكر أن هللا ضرب مثال للمؤمنني ابمرأتني يقتدي هبما الرجال والنساء؟ -

ًتا يف  َوَضَرَب اّللَُ قال هللا تعاىل:  َمَثالً لَِّلِذيَن آَمُنوا ِاْمرَأََة ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن ِل ِعنَدَك بـَيـْ
ِِن ِمَن اْلَقْوِم الظَاِلِمنَي  ِِن ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنَِّ َوَمْرََيَ ابـَْنَة ِعْمرَاَن اَليِت َأْحَصَنْت  اْْلََنِة َوَنَِّ

 [12-11]التحرَي: فـَْرَجَها

 فهل الدين الذي جيعل املرأة قدوة لرجاله يكون ديناً حيتقر املرأة؟!

وهل وجدمت من هؤالء املـُشككني أحداً يذكر مكانة األّم اليت حظيت يف اإلسالم مبنزلة ال ميكن  -
ك أن حتظى هبا يف أنظمة الدنيا كلها! فاسأل أي ُمسِلٍم يعرف دينه: َمن أعظم الناس حّقاً علي

 بعد رسول هللا؟ فسيقول لك: أمي! فإن سألته من أين أخذت ذلك؟ فسيقول: من اإلسالم. 

أخرج اإلمام البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: جاء رجل إىل رسول هللا 
، قال: «أمك»صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا! من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: 

 .(1)«مث أبوك»، قال: مث من؟ قال: «أمك»، قال: مث من؟ قال: «أمك» مث من؟ قال:
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فسنقول: إن اإلسالم يُفضل املرأة وإذا أخذان ابملنطق الساذج الذي أيخذ به ضعفاء العقول، 
 على الرجل! ألن هذا احلديث فيه تفضيل األّم على األب!

 وهل عرّج أحد هؤالء املـُشككني على ذِكر فضل اإلحسان إىل األنثى يف اإلسالم؟  -
من عال جاريتني »فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 .(2)وضم أصابعه. أخرجه مسلم يف صحيحه« يوم القيامة أان وهو حىت تبلغا، جاء
لقد جاء هذا احلديث يف وقٍت كان العرب يعتربون والدة األنثى شرّاً وعاراً، فإما أن ميسكوها 

على ُهون أو يدسُّوها يف الّّتاب! وهل هناك مطلب للمسلم أعلى من أن يكون يوم القيامة مع 
فانظر كيف ُجعل اإلحسان إىل األنثى طريقاً لذلك! مع أنه مل أَيِت  النيب صلى هللا عليه وسلم؟

 ! -يف حد علمي-حديث خاص يف فضل تربية الذكر 

اثنياً: إغفاهلم ذكر التخفيف والتسهيل على املرأة يف عدد من األحكام الشرعّية يف مقابل التشديد فيها 
 على الرجل.

 جل.فيجوز للمرأة لبس الذهب وحيرم ذلك على الر   -
 وجيوز للمرأة لُبس احلرير وحيرم على الرجل. -
وجيب على الرجل بذل املال وجوابً للزوجة كنفقٍة مستمرة ولو كانت غنّية، وال جيب على املرأة   -

 اإلنفاق عليه!
وال  -على الراجح من أقوال الفقهاء-وجيب على الرجل حضور صالة اْلماعة يف املسجد  -

 جيب ذلك على املرأة.
وال جيب ذلك على النساء. مع  -على حسب احلال-د على الرجال كفاية أو عيناً وجيب اْلها -

 أن اْلهاد فيه تعريض النفس للتلف.
 وتؤخذ اْلزية من الرجال غري املـسلمني و ال تؤخذ من النساء! -

قال ابن القّيم رمحه هللا يف كتابه )أحكام أهل الذّمة(: "وال جزية على صيب وال امرأة وال جمنون؛ 
ذا مذهب األئمة األربعة وأتباعهم. قال ابن املنذر: وال أعلم عن غريهم خالفهم . وقال أبو ه

 (3)حممد يف املـُْغِن: "ال نعلم بني أهل العلم خالفا يف هذا" اهـ.
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 اثلثاً: إغفاهلم اآلاثر السلبية الكثرية املـّتتبة على االنفالت من تشريعات هللا للمرأة!

ماليني األجّنة سنوايً بعملّيات اإلجهاض اليت تسببت هبا عالقات غري  فبأي ذنب يتمُّ إسقاط -
 شرعية؟

 وإذا كانت الروح قد نُِفَخت يف كثري من هذه األجنة؛ فبأي ذنب قـَُتلت؟!

 أليس هلذا اْلنني حقُّ احلياة؟! أم أن حرية الشهوة ُمقّدمة؟         

كان مصري هذه األرواح الربيئة القتل واإلزهاق؛ فلماذا يتم تسهيل العالقات اليت تسببت يف وإذا  
 تكوينها من األصل؟!

 حّقاً إهنا ُحَرية ُمزيّفة!

ومن ذلك أيضاً: َمْنُع األِب من تقييد ُحرّية ابنته حني تسري يف طريق منحرف، مع أنه رمبا  -
بذل فيها ماله وجهده وراحته مث إذا صارت يف فور  يكون قد تعب يف تربيتها قرابة عشرين سنة،

فُيحال بينه وبني منعها مما قد  -مثالً -شباهبا وُقدِّر أهّنا قّررت أن تقيم عالقات غري شرعّية 
 يدّنس شرفها وهي غارقة يف حبٍر ال تعرف أغواره؟!

يف احليلولة بينه وبني ظُلماً، وال يرون  -غري الشرعية-فهم يعتربون منعه إايها من ممارسة حريتها 
 إبعادها عن هذه األمور ظلماً وال غضاضة!

 ومن ذلك أيضاً االنتكاسة الفطريّة اليت ُيسّمى فيها الشذوذ اْلنسّي مثلية ومياًل طبيعّياً؟! -
وحني سّهل املـُنفلتون من شرع هللا طُُرَق إقامة العالقات املـُحّرمة فُتحت أبواب اخليانة الزوجّية  -

ها! واختلطت األنساب! وكم ِمن األبناء غري الشرعيني َمن صارت املرأة وحدها على مصراعي
 هي اليت تتحمل أعباء تربيتهم واإلنفاق عليهم. 

                                                                                                                                                                      
 (.62(، اإلمجاع البن املنذر )ص 338/ 9(، املغِن أليب حممد ابن قدامة )149/ 1أحكام أهل الذمة البن القيم ) (3)
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ل املال، فقد نشرت وزارة العمل األمريكية يف  - ولذلك؛ جتد أن املرأة تعمل يف أي جمال لُتَحصِّ
ني يف البيوت كخدمة ونظافة هم من % من نسبة العامل89إحصاًء يبنّي أن  (4)موقعها الرمسي

 النساء!!

 رابعاً: أهّنم ال يقرؤون حكمة هللا تعاىل يف تشريعاته املـُتعّلقة ابملرأة:

[ حيث يزعمون 11! ]النساء:﴾لِلذََكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـنْيِ ﴿كموقفهم من قضّية املرياث وقوِل هللا: 
 اث، والرد على هذه الشبهة من وجوه، منها: أن اإلسالم ظلم املرأة إبعطائها نصَف املري 

  أن املرياث له حاالت متعددة، منها ما تُعطى فيه املرأة أكثر من نصيب الرجل، ومنها ما تعطى
فيه مساوية للرجل، ومنها ما ترث فيه األنثى وال يرث الرجل، ومنها ما يكون نصيبها فيه أقل 

 من نصيب الرجل، ولكنهم جيهلون أو يتجاهلون!
ومل نسمع منهم وال مرة  ﴾لِلذََكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـنْيِ ﴿: -طاعنني-فقد مسعناهم كثرياً يرددون 

ُهَما السُُّدسُ واحدة قول هللا سبحانه وتعاىل يف نفس اآلية:  نـْ  َوألَبـََوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
مل نسمع منهم ذِكَر املساواة [، حيث فيه مساواة بني الرجل )األب( واملرأة )األم(، و 11]النساء:

َوِإن َكاَن َرُجٌل ﴿الواردة يف اآلية اليت تليها، وهي قول هللا تعاىل:  -بني الرجل واملرأة يف املرياث-
ُهَما السُُّدُس فَِإن َكانـَُواْ َأْكثـََر ِمن ذَ  نـْ َك فـَُهْم لِ يُوَرُث َكالََلًة أَو اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد مِّ

[ ومعىن ذلك أهنم يشّتكون رجااًل ونساء دون تفاضل فيما 12]النساء:﴾ُشرََكاء يف الثُـُّلثِ 
 بينهم!

  وكذلك فإن الذكر وإن أعطي يف بعض احلاالت مثل حظ األنثيني إال أنه مأموٌر شرعاً أبن
 تكون زوجة يبذل لألنثى مهراً عند زواجه هبا، ومأموٌر كذلك أن ينفق عليها طول حياته حني

عف من  له ولو كانت غنّية، أفُيستكَثر عليه بعد ذلك أن يكون له نصيٌب من املرياث على الضِّ
 نصيبها؟

 خامساً: أهنم يتغافلون عن التناقضات بني ما يطرحونه وبني الواقع.

فهم حاربوا الزواج الشرعي ممن مسوهّن ابلقاصرات فإذا ابإلحصاءات تثبت نسبة كبرية للحمل  -
 الشرعي بني هذه الفئة! غري

                                                           
(4 )http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm. 

http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm
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وهم حياربون التعدد يف الزواج أشد احلرب، مع أن التعدد ال إجبار فيه، وإمنا املرأة هي اليت ختتار  -
 أن تكون زوجة اثنية أو اثلثة، مث ميارسون تعدد العشيقات وتعدد العاشقني!

ختتار الزواج من  وهم يناُدون ابحلرية يف عالقات املرأة مث مينعوهنا من حريتها و حقها حني -
 متزوج!

سادساً: أهنم يعتربون رؤيتهم أصلح للمرأة و أنفع هلا من نظام خالقها سبحانه، فيساووهنا ابلرجل مساواة 
ُمطَلقة من كل وجه، وهذا خيالف طبيعة تركيب ُكلٍّ منهما، وأّما يف نظام هللا سبحانه فإن التساوي بني 

كنه ليس تساوايً ُمطَلقاً يف كل شيء، فهناك أحكام ختص الرجل واملرأة هو األصل يف األحكام، ول
 [.36]آل عمران:﴾َولَْيَس الذََكُر َكاألُنـَْثى  ﴿الرجل، وأحكام ختص املرأة 

 سابعاً: أهّنم ينسبون إىل اإلسالم العادات اخلاطئة اليت فيها ظُلٌم للمرأة!

رغب يف الزواج منه، فإهّنم ينسبون ذلك إىل فمثاًل: حني يقوم وِلُّ املرأة إبكراهها على الزواج ممن ال ت
اإلسالم؛ ألن الذي قام بذلك شخص مسلم، والصواب أن هذه العادة مما جاء يف اإلسالم النّـْهُي عنها، 

ال تُنَكح األَّي حىت ُتستأَمر، وال »فقد ثبت يف احلديث الصحيح عن النيّب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
 (5)«أن تسكت»قالوا: اي رسول هللا! وكيف إذهنا؟ قال: « نتُنَكح البكر حىت ُتستأذَ 

فهذه سبُع ثغرات تتخّلل خطاب املـُشككني يف اإلسالم عن طريق موضوع املرأة، وهي كافية يف كشف 
 االستغالل السيء واالنتقاء املبِن على اهلوى من الطاعنني يف اإلسالم.

  

                                                           
 (.1419) (، صحيح مسلم5136صحيح البخاري ) (5)
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 ذكورية األداين" االدعاء أبن األداين متحيزة ضد املرأة " 
 -من رسالة الدكتوراة لسلطان العمريي  -

من أكثر االعّتاضات اليت ال ميّل املنتقدون لألداين من تكرارها : االدعاء أبن األداين مجيعها تظلم 
وأهنا يف املقابل تقدس الرجل وتعلي من شأنه وتنزع إىل املرأة وحتتقرها وتقلل من شأهنا وهتضم حقوقها ، 

 تقديسه ، وتتعامل معه على أنه األكمل واألفضل من املرأة يف كل شيء ، وتتحيز له ضد املرأة . 
وقد ظهرت هذه الدعوى يف الفكر الغريب كردة فعل على ظلم املرأة يف هناية القرن التاسع عشر 

. وتشكلت جراء ذلك حركة فكرية أضحت تسمى " النزعة (6)عشرينوانتشرت فيه يف بداية القرن ال
النسوية" ، وهي احلركة الفلسفية اليت تقوم على أن املرأة تعيش إجحافا وظلما وقهرا من الرجال ، وتسعى 

 .(7)يف كل جماالت احلياة –الرجل واملرأة  –إىل حتقيق املساواة الشاملة بني اْلنسني 
ألداين هذه الدعوى وصريوها واحدة من أهم االعّتاضات اليت يشهروهنا مث وسع املعّتضون على ا

ضد األداين ، فأخذوا يتهمون األداين ابلذكورية ، وطفقوا يدعون أبهنا تتحيز للرجل يف أحكامها 
وتشريعاهتا ضد املرأة ، وأهنا تتمركز حول معاين الذكورية على حساب املعاين األنثوية وحقوق املرأة ، 

بذلك إىل أن األداين ما هي إال مشاريع ذكورية هتدف إىل اهليمنة على املرأة واستغالهلا ،  وانتهوا
 .(8)وإخضاعها للرجل

وهذه التهمة املعممة على كل األداين جمرد دعوى ال دليل عليها ، واعّتاض خاٍل من أي مستند 
ة ال تقوم على حجة يعضده ، وهي قائمة على مقدمات خاطئة ومسلمات ابطلة ، وتعميمات متعسف

بينة وال برهان صادق ، وحنن يف هذا املقام ال ندعي أبن كل األداين واألنظمة االجتماعية كانت معتدلة 
يف تعاملها مع املرأة ، وإمنا ننكر تعميم تلك الدعوى على كل األداين حىت الصحيحة منها ، وبيان ما 

 فيها من غلط يتبني ابألمور التالية : 

 إىل مسلمة الصراع الكوين :  االستناد -1
وذلك أن االدعاء أبن املرأة تعيش إجحافا وقهرا من الرجل قائم على أن العالقة بني الرجل واملرأة يف 

الوجود تسري وفق حالة من الصراع والصدام الدائم ، وهذه الرؤية مندرجة ضمن فكرة الصراع اليت 
                                                           

-58( ، وحركات حترير املرأة من املساواة إىل اْلندر ، مثىن الكردستاين )28-21( انظر : النسوية وما بعد النسوية ، سار جامبل )6)
 ( .683( ، ومفاتيح اصطالحية جديدة ، جمموعة من الباحثني )2/925( ، ودليل اكسفورد للفلسفة ، )77

( ، 927-2/925( ، ودليل اكسفورد للفلسفة )53-46املساواة إىل اْلندر ، مثىن الكردستاين )( انظر : حركات حترير املرأة من 7)
 ( .683ومفاتيح اصطالحية جديدة ، جمموعة من الباحثني )

 ( ، وحركات حترير املرأة من املساواة إىل اْلندر ، مثىن الكردستاين243-233( انظر : النسوية وما بعد النسوية ، سارة جامبل )8)
 ( ، ومقال : ذكورية األداين ، إبراهيم اْلندي ، منتدى احلوار املتمدن : 50-55)

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=16622     

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=16622
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=16622
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اإلنسانية عبارة عن صراعات حمتدمة متجذر يف بنية  هيمنت على الفكر الغريب ، فاالعتقاد أبن احلياة
 العقل الغريب ، ومتعمق يف أرجائه ، ومّتبع يف كل ساحاته، ومستحكم يف مجيع مفاصله .

وقد نشأت هذه الفكرة  مع بداايت تشكل الفكر الغريب احلديث يف القرن السابع عشر، ومن 
ملادي هوبر ، فإنه يرى أن اإلنسان  يعيش حالة من أقوى من أسس هلا ودعا إليها الفيلسوف اإلَنليزي ا

الصراع الدائم يف احلياة ، واعتقد أن أصل احلياة عبارة عن جوالت من العنف والتحارب والتصادم ، وأن 
 .(9)الكل يتصارع ضد الكل ، وانتهى إىل أن اإلنسان ذئب اإلنسان

الغريب وختيم على أرجائه ، وتبىن  ومن ذلك احلني أخذت فكرة الصراع تُلقي بظالهلا على الفكر
عدد من الفالسفة البارزين آراًء وأفكارا تصب يف حقل هذه الفكرة وتزيد من تدعيمها ، واشّتكوا يف أن 

 .(10)احلياة كلها قائمة على التصادم والصراع
واملنافسة ومع انتشار النظام الرأمساِل يف العامل الغريب جتذرت فـكرة الصراع بقوة ، وأضحت األاننية 

 .(11)واملسـاومة وامللكية اخلاصـة وحماولة االستـحواذ مسات عـميقة التأثري يف الطـبيعة اإلنسانية الغربية
وبعد ظهور نظرية التطور الدارونية ازداد توغل فكرة الصراع يف احلياة الغربية واستحكامها عليها ، 

لألقوى ، وهذا املبدأ يرتكز على أن احلياة  فإن من األسس اليت تقوم عليها تلك النظرية مبدأ البقاء
الطبيعية تعيش حالة صراع دائم ألجل البقاء ، وأن الذي حيصل على البقاء هو األقوى واألشد مناسبة 

 .(12)للعيش يف احلياة
مث ازداد توغل فكرة الصراع مع ظهور املادية اْلدلية ، وذلك أن جوهر هذه النزعة يقوم على أن 

ش حالة من الصراع بني األضداد واملتناقضات ، وأن كل األحداث فيه إمنا هي نتيجة الوجود كله يعي
 . تلك الصراعات

وهبذه العوامل انتشرت فكرة الصراع يف األجواء الغربية ، وأضحت األساس الذي تبىن عليه 
 .(13)التفسريات االجتماعية واألخالقية والدينية وغريها

قل الغريب آاثر اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة األغوار ، وكان هليمنة فكرة الصراع على الع
ومن آاثرها االجتماعية الكبرية : تشكل النزعة النسوية ، ويف بيان ذلك يذكر املفكر اإلسالمي املعاصر 

تصدر عن مفهوم صراعّي للعامل، حيث تتمركز األنثى  عبدالوهاب املسريي أن حركة التمركز حول األنثى"
، ويصبح اتريخ احلضارة البشرية هو اتريخ الصراع بني الرجل واملرأة وهيمنة الذكر على األنثى على ذاهتا

                                                           

 ( .97( انظر : الصراع يف الفكر الغريب ، عطية الونسي )9)
 ( .99انظر : املرجع السابق )( 10)
 ( .100( انظر : املرجع السابق )11)
 ( .113( انظر : املرجع السابق )12)
 ( .116( انظر : الصراع يف الفكر الغريب ، عطية الونسي )13)
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وحماولتها التحرر من هذه اهليمنة!!... فاخلطاب املتمركز حول األنثى هو خطاب تفكيكي يعلن حتمية 
جريب بال ذاكرة الصراع بني الذكر واألنثى، وضرورة وضع هناية للتاريخ الذكوري األبوي، وبداية الت

اترخيية، وهو خطاب يهدف إىل توليد القلق والضيق وامللل وعدم الطمأنينة يف نفس املرأة عن طريق 
 . (14)إعادة تعريفها، حبيث ال ميكن أن تتحقق هويتها إال خارج إطار األسرة"

، فأصبحت اجملتمعات اإلنسانية جراء هذا التصور مكونة من معسكرين متحاربني على الدوام 
معسكر الرجال ومعسكر النساء ، كل منهما يظن يف اآلخر ظن السوء ، ويرى أن حياته معارضة حلياة 

 املعسكر اآلخر وحقوقه تتناقض مع حقوقه . 
تصور نفسي تشاؤمي انقص ، وهو انتج عن  –أعِن أن الوجود قائم على الصراع  –وهذا التصور 

، وحنن ال ننكر أن الصراع له وجود يف احلياة ، ولكننا  تصورات خاطئة وتومهات ابطلة عن طبيعة الوجود
ننكر تعميمه على كل مظاهر احلياة ، واحلكم به على العالقة بني الرجل واملرأة ابخلصوص ، فليس 

صحيحا أن مظاهر احلياة كلها تعيش حالة من الصراع الدائم ، إن مظاهر الوجود متنوعة كثريا ، منها ما 
 . (15)التكامل والتعاضد ، ومنها ما يعيش مع غريه بعالقة التدافع والتصارع يعيش مع غريه بعالقة

وإذا انتقلنا إىل العالقة بني الرجل واملرأة ، فإن العالقة بينهما ليست من قبيل عالقة االحّتاب 
ة والصراع ، وإمنا هي عالقة تكامل وتعاضد يف تكوين احلياة الرشيدة ، وذلك أن طبيعة احلياة اإلنساني

تستوجب أن يكون الرجل مكمال للمرأة ، واملرأة مكملة للرجل ، فال حياة صاحلة للرجل دون تكامله 
مع املرأة ويف حياته نقص ال يكتمل إال ابلتعاون معها ، وال حياة صاحلة للمرأة دون تكاملها مع الرجل، 

 ويف حياهتا نقص ال يكتمل إال به .
ا ونسيجها عن احلياة احليوانية األخرى ، وذلك أن حياة اإلنسان فاحلياة اإلنسانية خمتلفة يف طبيعته

عبارة عن منظومة متكاملة من القيم واألخالق واملبادئ والعالقات والروابط ، ومقننة جبملة من األهداف 
والغاايت ، ومتداخلة مع شبكة من األحاسيس والعواطف ، وحتقيق هذه املكوانت كلها يف حياة 

دا وتربية طويلة ، وهلذا كانت طفولة اإلنسان من أطول الطفوالت احليوانية ، اإلنسان تتطلب جه
والوصول إىل مجيع تلك املكوانت ليس يف مقدور الرجل وحده وال يف مقدور املرأة وحدها ، وإمنا ال بد 

 من تكامل جهود اْلنسني معا يف حتقيقها .
ري تعيش حالة من الّتابط والتكامل الوثيق وألجل هذا كانت احلياة اإلنسانية على مر التاريخ البش

بني الرجل واملرأة يف تكميل العيش يف األرض ، فال يكاد يوجد رجل جمرد من أي عالقة ما ابألنثى ، 
فكل رجل ال بد أن يكون ابنا المرأة أو أخا هلا أو عما هلا أو خاال أو زوجا ، وكل امرأة ال بد أن تكون 

                                                           

مثىن الكردستاين  ( ، وانظر : حركات حترير املرأة من املساواة إىل اْلندر ،328-1/327( العلمانية اْلزئية والعلمانية الشاملة )14)
(137-140. ) 
 ( انظر من البحث : ص 15)
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 ة أو خالة أو زوجة له .ابنة لرجل أو أختا له أو عم
وكذلك الرجل يف أثناء حياته يفتقر يف حتقيق االستقرار واالطمئنان إىل أنواع من املشاعر 

واألحاسيس والعواطف اليت ال جيدها إال مع املرأة ، وكذلك املرأة يف أثناء حياهتا تفتقر إىل أنواع من 
، وقد أشار القرآن إىل هذا املعىن يف قول هللا  املشاعر واألحاسيس العواطف اليت ال جتدها إال مع الرجل

َها{]األعراف:تعاىل :  َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن إِلَيـْ ن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ [ أي 189}ُهَو اَلِذي َخَلَقُكم مِّ
 .(16)"ليطمئن وأينس هبا ، وأيوي إليها عند وحشته

أة من آايته الدالة على وجوده وكماله ، كما يف قوله بل إن هللا جعل عالقة التكامل بني الرجل واملر 
َنُكم َمَوَدةً  َها َوَجَعَل بـَيـْ ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَيـْ َوَرمْحًَة ِإَن يف  تعاىل : }َوِمْن آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

عليق على هذا املعىن يقول سيد قطب :" األصل يف [ ، ويف الت21َذِلَك آلاَيٍت لَِّقْوٍم يـَتَـَفَكُرون{]الروم:
التقاء الزوجني هو السكن واالطمئنان واألنس واالستقرار ؛ ليظلل السكون واألمن جو احملضن الذي 

تنمو فيه الفراخ الزغب ، وينتج فيه احملصول البشري الثمني ، ويؤهل فيه اْليل الناشئ حلمل تراث 
ومل جيعل هذا االلتقاء جملرد اللذة العابرة والنزوة العارضة . كما أنه مل جيعله التمدن البشري واإلضافة إليه . 

شقاقاً ونزاعاً ، وتعارضاً بني االختصاصات والوظائف ، أو تكراراً لالختصاصات والوظائف؛ كما ختبط 
 .(17)اْلاهليات يف القدَي واحلديث سواء!"

 أربعة مواضع من القرآن ، ومن ذلك قوله تعاىل وأخرب هللا أن املرأة والرجل ُخلقا من شيء واحد يف
َها َزْوَجَها {]الزَُّمر: ن نـَْفٍس َواِحَدٍة مُثَ َجَعَل ِمنـْ [، وهذا يدل على أنه ال تصادم وال حتارب 6: }َخَلَقُكم مِّ

بني اْلنسني ، وإمنا هو االئتالف والتكامل ، يقول السعدي :" ويف اإلخبار أبنه خلقهم من نفس 
ليعطف بعضهم على بعض، ويرقق -، وأنه بثهم يف أقطار األرض، مع رجوعهم إىل أصل واحد ، واحدة

 .(18)بعضهم على بعض"
ويكشف سيد قطب عن املعاين اإلنسانية العميقة يف هذه اإلشارة القرآنية فيقول :" واحلقيقة  

لو  -{ . . كانت كفيلة األخرى اليت تتضمنها اإلشارة إىل أنه من النفس الواحدة } خلق منها زوجها 
أن توفر عليها تلك األخطاء األليمة ، اليت تردت فيها ، وهي تتصور يف املرأة شىت  -أدركتها البشرية 

التصورات السخيفة ، وتراها منبع الرجس والنجاسة ، وأصل الشر والبالء . وهي من النفس األوىل فطرة 
هما رجااًل كثرياً ونساء ، فال فارق يف األصل والفطرة ، وطبعاً ، خلقها هللا لتكون هلا زوجاً ، وليبث من

 إمنا الفارق يف االستعداد والوظيفة .
ولقد خبطت البشرية يف هذا التيه طويالً . جردت املرأة من كل خصائص اإلنسانية وحقوقها ، فّتة 

                                                           

 ( .3/311( انظر : معامل التنزيل  ، البغوي )16)
 ( .3/337( يف ظالل القرآن )17)
 ( .1/163( تيسري الكرَي املنان يف تفسري كالم املنان )18)
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شنيع اشتطت يف من الزمان . حتت أتثري تصور سخيف ال أصل له . فلما أن أرادت معاْلة هذا اخلطأ ال
الضفة األخرى ، وأطلقت للمرأة العنان ، ونسيت أهنا إنسان خلقت إلنسان ، ونفس خلقت لنفس ، 

وشطر مكمل لشطر ، وأهنما ليسا فردين متماثلني ، إمنا مها زوجان متكامالن ، واملنهج الرابين القوَي يرد 
 .(19)البشرية إىل هذه احلقيقة البسيطة بعد ذلك الضالل البعيد"

فالعالقة بني املرأة والرجل يف املنظور اإلسالمي ليست عالقة تصارع واحّتاب ، وال عالقة جنس 
ولذة ومتعة فقط ، وإمنا هي عالقة تكامل يف حتقيق االستقرار الروحي ، وتعاضد يف تكوين احلياة 

 الرشيدة ، وتعاون يف إجراء احلياة اإلنسانية على األرض .
 ر اخلاطئ " معيار املساواة" :االعتماد على املعيا -2

حني انطلق دعاة حماربة الذكورية من مسَلمة أن املرأة تعيش إجحافا واضطهادا من قبل الرجل ، 
اعتقدوا أن املعيار العادل الذي يرفع عنها الظلم والقهر يرجع إىل حتقيق املساواة الشاملة بينها وبني 

الرجل واملرأة يف كل احلقوق والواجبات والتصرفات الرجل ، فقامت دعواهم على وجوب التساوي بني 
 احلياتية كلها .

فالدعوة إىل مساواة املرأة ابلرجل هي األساس الذي تقوم عليه رؤيتهم ، وهي القاعدة اليت تستند 
 إليها أقواهلم وهي املعيار الذي حياكمون إليه تصرفاهتم وتصرفات غريهم .

واملرأة على هذا املبدأ خطأ حمض ، وتصور ابطل ، واحنراف  واالعتماد يف ضبط العالقة بني الرجل
عن اْلادة ، وتنكب يف متاهات الظالم ، وذلك أن حتقيق املساواة ال يكون كماال وميزاان عادال إال إذا  
كان بني األمور املتماثلة يف احلقائق والطبائع واخلواص ، وأما يف ما عدا ذلك ، فاملساواة ليست كماال 

 ، وإمنا هي نقص وظلم ووابل واحنراف عن احلقيقة . وال عدال
والرجل واملرأة ليسا متماثلني يف اخللقة وال يف الطبائع واخلواص ، فللرجل طبائع وخواص خمتلفة عن 

اعتمادا منهم على –املرأة ، وللمرأة طبائع وخواص خمتلفة عن الرجل ، وقد اجتهد عدد من الدارسني 
مجع الفروق املؤثرة بني الرجل واملرأة فذكروا منها : االختالف يف التكوين يف  -دراسات علمية متعددة

 .(20)اْلسدي والتكوين العضوي والعقلي والنفسي والعاطفي
فهذه الفروق وغريها تؤكد على أن حتقق املساواة العادلة بني الرجل واملرأة أمر متعذر ، وتدل على 

الطبائع البيولوجية والنفسية املستقرة للجنسني . وقد أشار  أن الدعوة إىل ذلك إمنا هي دعوة إىل خمالفة
عدد من الباحثني إىل تعذر املساواة الشاملة بني الرجل واملرأة ، ونبهوا على خطورة ذلك على احلياة 

                                                           

 ( .2/39( يف ظالل القرآن )19)
( انظر : الرجال من املريخ والنساء من الزهرة ، جون حرية ، وجنس العقل : الفارق احلقيقي بني الرجال والنساء ، أن موير وديفيد 20)

( ، ووظيفة املرأة املسلمة يف 18-16جيسيل ، واملخ ذكر أم أثىن ، عمرو شريف ونبيل كامل ،  واملرأة املسلمة ، حممد فريد وجدي )
 ( .45-11 ، علي القاضي )اجملتمع اإلنساين
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:" إن املطالبة ابملساواة بني  -رئيسة اْلمعية النسائية الفرنسية –اإلنسانية ، تقول رينيه ماري لوانحيه 
، وتقول (21)واملرأة تصل هبما إىل مرحلة الضياع ، حيث ال حيصل أحد الطرفني على حقوقه" الرجل

مؤكدة الكالم السابق :"إن فكرة املسـاواة بني الرجل  –خبـرية يف شؤون األسرة األمريكية  –هيلني اندلني 
 .(22)تمع"واملـرأة غري عـملية أو منطقية ، وقد أحلقت أضرارا جسيمة ابملرأة واألسرة واجمل

ومن كمال الشريعة اإلسالمية وعمق تعاملها مع احلياة اإلنسانية أهنا مل تنِب العالقة بني الرجل واملرأة 
على املساواة ، وإمنا جعلت العالقة بينهما قائمة على معىن العدل ، الذي هو إعطاء ذي حق حقه وما 

ملساواة وقد يكون ابلتفاضل بني يستحقه ويتناسب مع طبعه وخواصه ، وهذا اإلعطاء قد يكون اب
اْلنسني ، فاملعىن الذي تعتربه شريعة اإلسالم وتعتمده يف بناء أحكامها هو الوصول إىل احلق املناسب 

لطبيعة كل من الرجل واملرأة ، وألجل هذا اختلفت أحكامها وتشريعاهتا املتعلقة ابلرجل واملرأة ، فأوجبت 
رأة ، ومنعت من أشياء ال متنع املرأة منها ، وكذلك أوجبت على املرأة على الرجل أشياء مل توجبها على امل

 أشياًء ال توجبها على الرجل ، ومتنع املرأة من أمور ال متنع الرجل منها .
وألجل ذلك كانت األحوال اليت تتفرع عليها العالقة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم أوسع وأرحب 

ا العالقة بينهما يف األنظمة األخرى ، فالعالقة بينهما يف اإلسالم وأعمق من األحوال اليت تكون عليه
تتفرع إىل ثالثة أحوال أساسية : اترة تقدم املرأة على الرجل وتفضل عليه ، واترة يقدم الرجل على املرأة 

 ويفضل عليها ، واترة ال يفضل أحدمها على اآلخر .
نوثة وال الذكورة فقط ، فإن الشريعة واالختالف بني هذه األحوال ليس راجعا إىل وصف األ

اإلسالمية مل ترتب على هذه األوصاف يف حد ذاهتا شيئا من األحكام ، وإمنا هو راجع إىل اخلواص 
، فاألحوال اليت قدمت فيها املرأة على الرجل مل تقدم  (23)النفسية والعاطفية اليت ترتبط بتلك األوصاف

امت هبا أوصاف جتعلها أهال للتقدَي ، فجعل الشريعة اإلسالمية فيها ألهنا امرأة فقط ، وإمنا ألنه ق
حضانة األبناء إىل املرأة إمنا كان ألهنا متصفة أبوصاف تؤهلها للقيام هبذه املهمة ، وكذلك تقدَي 

شهادهتا يف األحوال املتعلقة أبحوال النساء ، ألهنا أخرب هبا من الرجل وأكثر التصاقا هبا ، وكذلك تقدَي 
يعة للرجل ليس راجعا إىل وصف الذكورية فقط ، وإمنا ألنه قامت به أوصاف جتعله أهال للتقدَي الشر 

وأنفع يف القيام ابملهمة من املرأة . وأما إذا مل يكن هناك اختصاص للرجل واملرأة ابألمر ، وليس 
رجل واملرأة يف لطبيعتهما أثر فيه فإن الشريعة حتكم ابلتساوي بينهما ، كما حكمت ابلتساوي بني ال

أصل اخللقة ، ويف األوصاف اإلنسانية ويف املطالبة ابإلميان ، ويف العقوابت واحلدود ، ويف اْلزاء 

                                                           

 ( .163( وظيفة املرأة املسلمة يف اجملتمع اإلنساين ، علي القاضي )21)
 (  .348-1/347( قضااي املرأة يف املؤامترات الدولية ، فؤاد العبدالكرَي )22)
 . (25-22( انظر : املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع اإلسالمي ، حممد سعيد البوطي )23)
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 .(24)واحلساب وغريها
ومع ذلك فقد اختلف العلماء يف الفكر اإلسالمي يف جنس الرجال والنساء أيهما أفضل ؟ فمنهم 

متساواين يف امليزان اإلهلي ، وأن التفاضل بينهما  من ذهب إىل أنه ال تفاضل بني اْلنسني ، وأهنما
اعتباري نسيب ، فجنس الرجال أفضل من جهة القيام ابملهام املنوطة به يف احلياة ، وجنس النساء أفضل 

من جهة القيام ابملهام املنوطة به يف احلياة ، وعمل كل منهما ال يقل أمهية عن اآلخر ، ومنهم من ذهب 
أفـضل يف الشريعة من جنس النساء ، وأن الذكورة أفضل من األنوثة وأكمل منها  إىل أن جنس الرجال

. وعلى القول أبن جنس الرجال أفضل من جنس النساء ، فإنه ليس يف هذا أي معارضة (25)وأشرف
ا للعدل اإلهلي ، وذلك ألمرين : األول : أن املفاضلة إمنا هي ابعتبار اْلنس ال ابعتبار األفراد ، مبعىن أهن

مقتصرة فقط على تفضيل جنس الذكورة على األنوثة ، وال تعِن تفضيل كل ذكر على كل أنثى ، بل قد 
تكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال ، والثاين : أن احلساب واْلزاء والعطاء والتفاضل عند هللا ال 

قال تعاىل : }اَي أَيُـَّها يتأثر بوصف الذكورة وال األنوثة ، وإمنا هو مرتبط فقط بوصف التقوى ، كما 
ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإَن َأْكَرَمُكْم ِعندَ  اّللَِ أَتْـَقاُكْم ِإَن اّلَلَ  الَناُس ِإاَن َخَلْقَناُكم مِّ

يف املنزلة أعلى ، سواء كان ذكرا [ ، فمن كان يف التقوى واإلميان أقوى ؛ فهو 13َعِليٌم َخِبري{]احُلُجرات:
 أو أنثى . 

 االعتماد على النظرة املادية اإلنتاجية :  -3
خضعت الرؤية اليت قدمها دعاة حماربة الذكورية للنظرة املادية الطاغية على الفكر الغريب ، تلكم 

أمور مادية حبتة ، النظرة اليت جتعل املقياس الذي توزن به املصاحل واملفاسد يف اجملتمعات راجعا إىل 
ويتحول اإلنسان فيها  إىل آلة إنتاجية استهالكية ، وتصري قيمته يف احلياة مقاسة حبسب اإلنتاج املادي 
الذي يستطيع فعله واستهالكه ، وأمست اجملتمعات اإلنسانية جراء ذلك حُيكم عليها ابلتقدم والتخلف 

 نسانية .حبسب كمية املخرجات املادية اليت تنتجها اآلالت اإل
ال يرون يف األعمال  –كما يدعون   -ونتيجة للخضوع هلذه الروح املادية أضحى احملاربون للذكورية

اليت تقوم هبا املرأة يف بيتها من تربية األبناء واحتضاهنم وتبادل املعاين الروحية معهم ، وغرس املبادئ 
ا ألسرهتا يف البيت والتعاون مع زوجها يف األخالقية والقيمية فيهم والعالقة احلميمة مع زوجها ، وخدمته

تكوين األسرة اإلنسانية الصاحلة = أصبحوا ال يعدون هذه األمور وغريها داخلة يف وظائف املرأة 
اْلوهرية اليت ال بد من حتقيقها واحلرص عليها ، بل يعدون ذلك كله عيبا ونقصا وخلال دخل عليها 

ضحوا يرون يف رعاية الرجل لبيته وعنايته أبسرته وإنفاقه على أبنائه نتيجة التطور التارخيي ، ويف املقابل أ
                                                           

 ( .124-52( انظر : التمايز العادل بني الرجل واملرأة ، حممود الدوسري )24)
( ، وأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ، الشنقيطي 226-216( انظر : رسالة يف املفاضلة بني الصحابة ، ابن حزم )25)
(1/103. ) 
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 وزوجته ما هو إال نوع من التسلط الذكوري الظامل .
وهذه النتيجة هلا آاثر مدمرة على احلياة اإلنسانية ، وأضرار خطرية على اجملتمعات البشرية ، فهي 

، وتصبح يف حالة  -فيه اجملتمعات السوية احملضن األول الذي تتشكل –تؤدي إىل تفكك نظام األسرة 
من الّتهل والضعف ، وفقدان التوازن وضياع املهام ووضع األمور يف غري موضعها ،  وتؤدي إىل انتهاك 

مفهوم األمومة واألبوة ، وتصبح األعمال اليت يقوم هبا األبوان جمرد أعمال وظيفية قائمة على املشاحنة 
 .(26)والتعاون والتصارع ، وليس على التكامل

وقد دعت رائدة احلركة النسوية يف الغرب يف النصف األول من القرن العشرين "سيمون دي بوفوار" 
املرأة إىل أن تتخلى عن فكرة األمومة والزواج فقالت :"إن على املرأة أن تتخلى عن األساطري واخلرافات 

يكون هلا وجود حقيقي كامرأة عليها أن والعقائد اليت تتخذ شكل املقدس ... إن املرأة إذا أرادت أن 
تتخلى عن األنوثة ؛ ألهنا مصدر ضعف املرأة ، والزواج ؛ ألنه ميثل أكرب قيد للمرأة ، وأيضا التخلي عن 

 (27)األمومة"
ويكشف الدكتور عبدالوهاب املسريي اآلاثر اليت ترتبت على طغيان املادية يف نظرة حركة التمركز 

أن ذكر تعريف التمركز حول املرأة :" وهذا التعريف يستبعد بطبيعة احلال  حول األنثى ، فيقول بعد
األمومة وتنشئة األطفال وغريها من األعمال املنزلية.. فمثل هذه األعمال ال ميكن حساهبا بدقة، وال 

رقعة احلياة ميكن أن تنال عليها األنثى أجرًا نقدايا ، وال ميكن ألحد مراقبتها أثناء أدائها، فهي تؤديها يف 
 اخلاصة، رغم أهنا تستوعب ُجل أو كّل حياهتا واهتمامها إن أرادت أن تؤديها أبمانة.

وكان من تطّرف املادية حماولة تقوَي هذا العمل واملطالبة له أبجر مادي بدال من سحب قيم العطاء 
ادية )بّتكيزها على الكمي واألمومة والرعاية على العام وجعله أكثر إنسانية ، وهكذا تغلغلت املرجعية امل

 والرباين( .
وتراجعت املرجعية اإلنسانية )بّتكيزها على الكيفي واْلواين(، وتراجع الُبعد اإلنساين االجتماعّي.. 

أي أنه مت تفكيك اإلنسان متاًما ، وحتويله من اإلنسان املنفصل عن الطبيعة إىل اإلنسان الطبيعي املادي، 
ويستمد معياريته منها، فيفقد الداّل ـ اإلنسان ـ مدلوله احلقيقي، وحيل الكم  الذي يّتحد هبا ويذوب فيها

 .(28)حمل الكيف والثمن حمل القيمة"
واحلقيقة أن مصاحل اجملتمعات اإلنسانية ومفاسدها ال تقاس ابملقياس املادي فقط ، وإمنا ال بد من 

                                                           

( ، واألسرة يف الغرب : أسباب تغيري مفاهيمها ووظيفتها ، خدجية كرار 28-23( انظر : املرأة املسلمة ، حممد فريد وجدي )26)
(256-398. ) 
 ( .34، حترير اهليثم زعفان ) -اجملتمع املصري أمنوذجا –( احلركة النسوية وخلخلة اجملتمعات اإلسالمية 27)
-152( ، وانظر : حركات حترير املرأة من املساواة إىل اْلندر ، مثىن الكردستاين )1/325ة الشاملة )( العلمانية اْلزئية والعلماني28)

159. ) 
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ا معنوي أخالقي قيمي ، والكمال أن تتضافر يف قياسها أنواع من األقـيسة ، بعضها مادي وبعـضه
اجملتمعي إمنا يتـحقق ابالتزان والتناسـق بني تلك املقـاييس ، والنقص واخلـلل يقع فيها إذا طـغى مقياس 

على مقـياس ، فكما أن األمور املادية مهمة وضرورية يف تسيري احلياة اإلنسانية فكذلك األمور املعنوية 
ية ، بل هي أهم . فاألعمال اليت تؤدي إىل حتقيق االستقرار الروحي واألخالقية والقيمية ال تقل أمه

واالكتمال النفسي وهتذيب اْلوانب األخالقية يف األسرة ال تقل أمهية وضرورة عن غريها من األعمال 
اليت تؤدي إىل االستقرار املادي ، وتقدم اجملتمعات اإلنسانية وأتخرها إمنا يقاس مبا تقدمه من منتجات 

ال اْلانبني ، وليس مبا تقدمه يف اْلانب املادي فقط . وبناًء عليه فمن يقوم ابلوظائف اليت تعزز يف ك
األخالق واإلميان ابلقيم العليا يف اجملتمعات اإلنسانية هو يف احلقيقة يقوم أبمر عظيم وعمل جليل 

إىل اهلالك األسري  للمجتمعات اإلنسانية ، واحتقار تلك الوظائف أو التقليل من شأهنا يؤدي حتما
 والتفتت اجملتمعي ، الذي يؤول ابلضرورة إىل اهنيار اإلنسانية ذاهتا. 

 اخللط بني النماذج املختلفة :  -4
تشكلت الدعوة إىل حماربة الذكورية يف العامل الغريب مع حترك اجملتمعات الغربية ضد الكنيسة ، 

طى ، وتزامنت مع تشكل ظاهرة نقد الدين ، والثورة وثورهتا ضد مظاملها املنتشرة وتراكمات العصور الوس
على القوانني الكنسية ؛ وذلك أن املرأة يف العامل الغريب ومنذ عصر اليوانن كانت تعيش إجحافا كبريا 

 وظلما شديدا يف التشريعات واألنظمة واألحكام . 
وهتضم إنسانيتها ،  ففي العصور الوسطى كانت املرأة حتتقر ويقلل من شأهنا ، وال تعطى حقوقها

حىت جعلها بعض القديسني مدخل الشيطان إىل نفس اإلنسان ، وأهنا مشوهة لصورة الرجل ، وادعى 
بعضهم أن املرأة شر ال بد منه ابلنسبة للرجل ، بل كان لوثر يعد املرأة أقل منزلة من الرجل يف اإلنسانية، 

نل املرأة حقوقها وإنسانيتها بعد ذلك القهر والظلم . ومل ت(29)وأهنا مل ختلق إال للحمل والطهارة والصالة
 إال بعد ثورات وحروب وصدامات عنيفة مع واضعي تلك القوانني اْلائرة من الرجال.

ولكن دعاة الثورة على الذكورية مل يقتصروا على إصالح الفساد يف الواقع الغريب ، وإمنا عمموا 
جتماعية األخرى ، وادعوا أن املرأة يف كل األداين حكمهم على كل الثقافات واألنظمة الدينية واال

واجملتمعات تعيش ظلما وقهرا كما تعيش املرأة يف واقعهم ، وجعلوا التصورات اليت انتهوا إليها يف أجواء 
الصراع والعنف املقياَس الوحيد لضبط العالقة الصحيحة بني املرأة والرجل يف كل الشعوب واألداين ، 

 خيالفها من أنظمة وتشريعات ابلبطالن والفساد . وحكموا على كل ما 

                                                           

( ، واملرأة يف 23-20( ، واملرأة بني الفقه والقانون ، مصطفى السباعي )135-24/131( انظر : قصة احلضارة ، ول ديورانت )29)
( ، وتعدد نساء األنبياء ، ومكانة املرأة يف اليهودية 32املسلمة ، وهيب سليمان غاوجي ) ( ، واملرأة54القرآن ، عباس حممود العقاد )

 ( .116( وحركات حترير املرأة من املساواة إىل اْلندر ، مثىن الكردستاين )247-233واملسيحية واإلسالم ، أمحد عبدالوهاب )
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 اهتام دين اإلسالم ابلذكورية : 
كما هي العادة عند املعّتضني على األداين يف تسويتهم بني كل النماذج الدينية املوجودة يف الواقع 

به ، فطفق عدد منهم يتهم اإلسالم أبنه دين ذكوري مل يسلم دين اإلسالم من إلصاق هتمة الذكورية 
يقدس الرجل ويظلم املرأة وحيتقرها ويهضم حقوقها ، وأنه يتبىن منوذجا أسراي يندرج ضمن النمط 

الذكوري ، الذي حيتقر املرأة ويقلل من منزلتها ومكانتها ، وينطلقون من ذلك إىل أتكيد دعواهم أبنه 
 ى هللا عليه وسلم ، وليس انزال من عند هللا .دين أرضي وضعه النيب حممد صل

وتبِن هذه التهمة وحماولة إلصاقها ابإلسالم ليس مقتصرا ابملعّتضني على مجلة األداين ،و إمنا 
 .(30)اشّتك معهم فيها بعض أتباع األداين من املسيحيني وغريهم من أهل األداين املعارضة لإلسالم  

 وا عليها اهتامـهم لإلسالم ابلذكـورية إىل أربعة مستوايت أساسية :وتتفرع أصـول الدعاوى اليت أقامـ
 األول : مستوى لغة اخلطاب . 
 الثاين : مستوى التصور عن اإلله املعبود . 

 الثالث : مستوى التشريعات واألحكام .
 الرابع : مستوى نعيم اْلنة . 

إلسالم يغلب عليها اخلطاب الذكوري أما املستوى األول : وهو لغة اخلطاب ، فإهنم ادعوا أن لغة ا
، فبيانه ألحكامه وخطابه للناس عادة ما يكون ابللغة الذكورية ، واخلطاب املؤنث فيه قليل جدا ، 

وذلك أن اإلسالم اعتمد على اللغة العربية ، وهي لغة ذكورية شديدة التحيز ضد املرأة ، فاملذكر يقدم 
يغلب األسلوب املذكر يف التعبري  -الذكر واألنثى –ْلنسني فيها دائما على املؤنث ، وعند اجتماع ا

عنهما ، وقد أتثر اإلسالم بطبيعة اللغة الذكورية الصحراوية ، وكرس معاين الذكورية املتضمنة فيها ، 
 فكانت ألفاظه وأساليبه يف بيان األحكام معتمدة على األسلوب الذكوري .

لفظ املـذكر يف السياق الذي جيتـمع فيه اْلنسان ، بل إنه ال يعرب إال ابل -كما يقولون   –فالقرآن  
يعرب عـن حاالت املؤنث ابللفظ املذكر ، كما يف قوله عن مرَي : }َوَمْرََيَ ابـَْنَت ِعْمرَاَن اَليِت َأْحَصَنْت 

َا وَُكُتِبِه وََكانَ  [، والقرآن 12ْت ِمَن اْلَقانِِتني{]التحرَي:فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا َوَصَدَقْت ِبَكِلَماِت َرهبِّ
دائما يقدم املـذكر على املؤنث ، ومل يقـدم األنثى إال يف حالة الزىن ، كما يف قوله تعاىل : }الزَانَِيُة َوالزَاين 

ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة {]النور: نـْ  .(31)املسؤولية [، وتقـدميها هنا الحتقارها وحتميلها2فَاْجِلُدوا ُكَل َواِحٍد مِّ
                                                           

اجملتمع  –( ، واحلركة النسوية وخلخلة اجملتمعات اإلسالمية 90-89عمراين )( انظر : احلركة النسوية اليسارية ابملغرب ، عبدالرمحن ال30)
 ( .25حترير اهليثم زعفان ) -املصري أمنوذجا

( ، ومقال : إن الدين عند البدو اإلسالم ، املركزية 216( انظر : حركات حترير املرأة من املساواة إىل اْلندر ، مثىن الكردستاين )31)
  http://thevoiceofreason.de/ar/article/5667القرآن أمنوذجا ، حممد مريغِن :  الذكورية احملمدية ،

http://thevoiceofreason.de/ar/article/5667  

http://thevoiceofreason.de/ar/article/5667
http://thevoiceofreason.de/ar/article/5667
http://thevoiceofreason.de/ar/article/5667
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وهذه الدعوى اهتام مركب من أمرين : اهتام اللغة العربية ابلذكورية وكذلك اهتام اخلطاب القرآين 
املعتمد عليها ، وهي دعوى ابطلة ال تقوم على أساس صحيح وال تعتمد على أدلة صادقة ، وإمنا هي 

 ا من خلل يتحقق ابألمور التالية : قائمة على خياالت جمردة وأفهام واستنتاجات خاطئة ، وبيان ما فيه
األمر األول : أن هذه الدعوى مبنية على جهل عريض بطبيعة اللغة العربية وسعتها وغزارة تنوع 

أساليبها وطرائقها يف البيان ، فاهتامها ابلذكورية مبِن على اختزال شديد لتلك السعة العريضة ، فإن من 
نب التذكري والتأنيث فيها يدرك أنه ابب واسع جدا ، وله تفاصيل يتعمق يف دراسة اللغة العربية ، ويف جا

 خمتلفة وفروع استعمالية متشعبة ، وأصناف متداخلة يف االستعمال والتداول .
وقد أُلفت يف هذا الباب خبصوصه مؤلفات كثرية ، بلغت أكثر من ثالثني مصنفا مفردا ، لضبط  

 .(32)نهأصنافه ، ورصد استعماالته وأساليبه وقواني
ومع أن علماء العربية ذكروا عالمات لفظية للتأنيث ، وهي التاء املربوطة واأللف املقصورة واأللف 

، إال أهنم ذكروا أن التأنيث ليس مقتصرا على تلك العالمات ، وإمنا هناك نوع من التأنيث (33)املمدودة
ل تركيب األلفاظ مع بعضها ميكن أن يسمى "التأنيث األسلويب" ، وهو التأنيث الذي يظهر من خال

وليس من اللفظ وحده ، وقد مساه بعض علماء العربية التأنيث املقدر ، يقول ابن األنباري :"املؤنث ما  
، ومراده ابلتأنيث املقدر أي : التأنيث الذي يظهر من (34)كانت فيه عالمة أتنيث لفظا أو تقديرا"

 خالل تركيب الكالم .
،  -كما يتوهم دعاة حماربة الذكورية-يس راجعا إىل العالمات اللفظية وأكثر التأنيث يف العربية ل

وإمنا يرجع إىل التأنيث الّتكييب / التقديري ، وذلك أن اللغة ليست جمرد ألفاظ مبعثرة ، وإمنا هي يف 
كون إال األصل أداة لتوصـيل املعاين ، وتوصـيل املعاين ال يكون إال ابلكـالم املفيد ، والكـالم املفيد ال ي

 ابلّتكيب .
وبناء عليه ، فاحلكم ابلتأنيث والتذكري ال يصح أن يقتصر فيه على العالمة اللفظية فقط ، فإن يف  

ذلك اختزاال شديدا لطـبيعة اللغة ذاهتا ، وإمنا ال بد فيه من اعتبار حالة الّتكيب ، فهي احلالة األساسية 
 يف اللغة .

المات التأنيث الظاهرة ، ولكنه إذا ركب مع غريه يف كالم فاللفظ قد ال يكون متصفا بشيء من ع
ليس فيه شيء من عالمات التأنيث ، ولكنه إذا رُكب مع  -مثال-مفيد يظهر أنه مؤنث ، فلفظ اليد 

غريه يظهر أتنيثه ، فيقال مثال : هذه يدي ، وُقِطعت يد فالن ، وحنو ذلك .  والتأنيث الّتكييب يف اللغة 
ا ، حىت يكاد يطغى على أمهية العالقة اللفظية ، ويف بيان ذلك يقول ابن التسّتي العربية كثري جد

                                                           

 ( .32) –مقدمة احملقق  –( ، واملذكر واملؤنث ، ابن التسّتي 19-15والتأنيث يف اللغة ، رمضان عبدالتواب ) ( انظر : التذكري32)
 ( .47( انظر : املذكر واملؤنث ، ابن التسّتي )33)
 ( .63( البلغة يف الفرق بني املؤنث واملذكر )34)
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:"ليس جيري أمر التذكري والتأنيث على قياس مطرد ، وال هلما ابب حيصرمها ، كما يدعي بعض الناس ؛ 
خنفساء  ، ألهنم قالوا : إن عالمات املؤنث ثالث : اهلاء يف قائمة وراكبة ، واأللف املمدودة يف محراء و 

، مث ذكر األمثلة (35)واأللف املقصورة يف مثل حبلى وسكرى ، وهذه العالمات بعينها موجودة يف املذكر"
على ذلك ، فقال :"ووصفوا أن املذكر هو الذي ليس فيه شيء من هذه العالمات ، مثل زيد وسعد ، 

وعنز وكتف ويد ورجل وقد يوجد على هذه الصورة كثري من املؤنث ، مثل هند ودعد وأاتن ورخل 
 . (36)وساق وعناق"

ومما يدل على أمهية التأنيث الّتكييب وعمق حضوره يف اللغة العربية : أن هناك ألفاظا كثرية اختلفت 
العرب فيها ، فمنهم من يذكرها ومنهم من يؤنثها ، مع أن لفظها ابق على صورة واحدة مل يتغري ، كلفظ 

، وليس هناك من طريق ملعرفة ذلك إال األسلوب (37)إلهبام وغريها: الصاع والتمر والشعري واهلدي وا
 الّتكييب .

وذكر علماء العربية أن هناك ألفاظا يصح فيها التذكري والتأنيث كلفظ : النخل والنوى والسبيل 
، وليس من طرق ملعرفة تلك األحوال املختلفة إال األسلوب (38)واألنعام واإلبط واملنت والعجز وغريها

 ييب فقط .الّتك
ولكّن متهمي اللغة العربية ابلذكورية أعرضوا عن ذلك كله واقتصروا يف النظر على العالمات اللفظية 

 للتأنيث فقط ، فكان حكمهم قاصرا ومعرفتهم منحرفة عن احلقيقة .
ن األمر الثاين : أان ال ننكر أن العربية جييء فيها كثريا التعبري عن املؤنث ابللفظ املذكر ويعرب ع

اْلماعة املختلفة من الرجال والنساء ابللفظ املذكر ، ولكن ذلك ليس راجعا إىل كوهنم يـُْعلون من معىن 
الذكورية وحيتقرون معىن األنوثة ، ويقللون من شأهنا ومكانتها ، وإمنا هو راجع إىل معىن بالغي مشهور 

ختصار ، ويسمى يف اللغوايت عند علماء العربية ،وهو "أسلوب التغليب" ، وهو قائم على مبدأ اال
احلديثة االقتصاد اللغوي، واملراد ابلتغليب : تقدَي أمر على أمر يف الكالم ، وجعله داخال يف حكمه يف 

 .(40)، وهو أسلوب واسع االنتشار يف اللغة العربية ، وله صور وأشكال كثرية جدا(39)التعبري عنه
وأسلوب التغليب ليس راجعا إىل تكرَي املغلب وتفضيله على املغلب عليه ، وال إىل احتقار املغلب 

عليه واعتقاد أنه أدىن منزلة من املغَلب ، وإمنا راجع إىل طلب االختصار يف الكالم والتخفيف واالستغناء 
أيب بكر وعمر ب"العمرين" ،  مبا يكفي عن غريه ، وحنو ذلك من املعاين البالغية ، فإن العرب تعرب عن

                                                           

 ( .47( املذكر واملؤنث )35)
 ( .49( املرجع السابق )36)
 ( .109، 88، 86، 65، 64، 57املذكر واملؤنث ، ابن التسّتي )( انظر : 37)
 (.68-67( ، والبلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث ، ابن األنباري )108-106( انظر : املذكر واملؤنث ، ابن التسّتي )38)
 ( .9) -نسخة إلكّتونية  –( انظر : ظاهرة التغليب يف اللغة العربية ، كاظم عودة البديري 39)
 ( انظر : املرجع السابق ، يف فصوله املتعددة  . 40)
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وتغلب اسم عمر لكون األخف نطقا ، ال لكون عمر أفضل من أيب بكر ، وكذلك تقول يف التعبري عن 
جهة املشرق واملغرب : املشرقان واملغرابن ، طلبا لالختصار ، وتقول : البصراتن ، يف التعبري عن البصرة 

 .(41)ل من الكوفةوالكوفة ، طلبا لالختصار ، ال لكون البصرة أفض
ومن أشهر أمثلة التغليب : التعبري عن الشمس والقمر بـ"القمرين" ، وقد ذكر بعض العلماء أن 

تقدَي العرب للفظ القمر لكونه مذكرا ، ولكن فسر بعض العلماء علة ذلك فذكر أن تقدَي املذكر لكونه 
 .(42)لتذكري"أخف نطقا ال لكونه أشرف جنسا ، يقول احمليب :"غلب القمر خلفته اب

وقد استعمل القرآن الكرَي أسلوب التغليب كثريا ، ورصد الزركشي أنواعه يف القرآن الكرَي فأوصلها 
، وهي ليست متمحضة يف الداللة على التفضيل ، وإمنا هي يف األصل راجعة إىل (43)إىل عشرة أنواع

 .معاٍن بالغية متعددة كقوة التأثري والتخفيف وطلب االختصار واخلفة 
فالقرآن الكرَي يغلب املتكلم على املخاطب واملخاطب على الغائب ، ويغلب األكثر على األقل ،   

، وهـذه األنواع من التغليب ليـس فيها ما يدل على تفـضيل املغلب على (44)ويغلب األشهر على غريه
تغليب القرآن املـذكر على املؤنث ليـس فيه ما يدل يف حد ذاته على تفضيله للتذكري على غريه، فكذلك 

 التأنيث .
ومما يدل على أن العرب ال حتتقر التأنيث ، وال تنفر منه يف كالمهما : أهنا اعتمدت ألفاظا مؤنثة  

داهية ، وابقعة ، ونسابة، كثرية يف إظهار املبالغة يف مدح الرجال، كلفظ: عالمة ، وفهامة ، وحباثة ، و 
، ملا جاء استعمال  -كما يدعي املنتقدون  –، فلو كانت اللغة العربية حتتقر التأنيث (45)وراوية ، وغريها

 تلك األلفاظ املؤنثة يف التعبري عن مدح املذكر. 
ومما يدل على ذلك أيضا : أن العرب مست أشياًء كثرية من أجزاء اإلنسان ومن غريها ابأللفاظ 

ملؤنثة ، فمما يف بدن اإلنسان من املؤنث : الكتف والعضد والذراع والكف واليد والشمال واليمني ا
والورك والفخذ والساق والعـقب والرجـل والقـدم واألصـابع ، والروح والنفس ، ومها أشرف ما يف 

 .(46)اإلنسان
السماء مؤنثان، وكثري من وكذلك مجيع أمساء البلدان مؤنثة ومجيع أنواع الريح مؤنثة ، واألرض و 

 .(47)الدواب والبيوت والصخور واملصنوعات مؤنثة
                                                           

 ( .117( انظر : جىن اْلنتني يف متييز املثنيني ، حممد األمني احمليب )41)
 ( .126( جىن اْلنتني يف متييز املثنيني )42)
 ( .3/302( انظر : الربهان يف علوم القرآن )43)
 ( .310-3/303( انظر : املرجع السابق )44)
 ( .93-80( ، واملذكر واملؤنث ، املربد )60املذكر واملؤنث ، الفراء )( انظر : 45)
 ( .50( ، واملذكر واملؤنث ، ابن التسّتي )76، 75، 64( املذكر واملؤنث ، الفراء )46)
 ( .106، 91، 88، 86( ، واملذكر واملؤنث ، املربد )78-76( انظر : املذكر واملؤنث ، الفراء )47)
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بل يف األمساء املبهمة كأمساء اإلشارة وأمساء املوصول َند أّن األمساء الدالة على املؤنث أكثر من 
 الدالة على املذكر، ففي أمساء اإلشارة : ذا وذاء للمفرد املذكر ، و للمفرد املؤنث ذي ويت وذِه وتهِ 

إبشباع حركة اهلاء، وكذلك ابختالسها وذْه وتْه وذات وات. أما يف األمساء املوصولة فلجمع املذكر: 
 الذين، الذون، اأُلىل ، وْلمع املؤنث: الاليت ، الالئي، الالت، الالء، اللوايت، اللوائي ، اللوات ، اللواء.

األشياء املشهورة واملتداولة بينهم بكثرٍة  فلو كانت العرب حتتقر التأنيث، أو تقلل من شأنه ملا مست تلك
 ابألمساء املؤنثة. 

األمر الثالث : مع كثرة استعمال العرب للمؤنث ، وإكثارهم من استعمال األسلوب التأنيثي يف  
كالمهم وتسميتهم كثريا من األشياء املهمة واملستعملة عندهم بكثرة ابألمساء املؤنثة ، إال أن بعض علماء 

ر أن التذكري أصل التأنيث ، وأنه مقدم عليه يف االستعمال ، ولكن هذا احلكم ليس راجعا إىل العربية ذك
أهنم يعتقدون أن الذكورية أشرف وأعلى منزلة ، وليس راجعا إىل احتقارهم للتأنيث وتقليلهم من شأنه ، 

املعىن يقول سيبويه :" وإمنا راجع إىل اعتبارات استعمالية لسانية ومعاٍن بالغية حمضة ، ويف بيان هذا 
اعلم أن املذكر أخّف عليهم من املؤنث ؛ ألن املذكر أول، وهو أشد متكناً، وإمنا خيرج التأنيث من 

التذكري ، أال ترى أن " الشيء " يقع على كل ما ُأخرب عنه من قبل أن يُعلم أذكر هو أو أنثى، والشيء 
، ويقول مؤكدا (48)وتركه عالمة ملا يستثقلون" ذكر، فالتنوين عالمة لألماكن عندهم واألخف عليهم،

املعىن السابق :" وإمنَا كان املؤنث هبذه املنزلة ، ومل يكن كاملذكر ألّن األشياء كَلها أصلها التذكري مث 
ختتص بعد ، فكل مؤنث شيء ، والشيء يذَكر ، فالتذكري أّول ، وهو أشّد متكنا، كما أَن النكرة هي 

ملعرفة، ألَن األشياء إمنَا تكون نكرًة ، مث تعرف ، فالتذكري قبل، وهو أشد متّكنا عندهم. أشّد متكّنا من ا
 .(49)فاألول هو أشد متكنا عندهم"

وهذا النص يدل على أن حديث علماء اللغة عن العالقة بني التذكري والتأنيث ليس راجعا إىل 
ا هو راجع إىل طبيعة األسلوب اللفظي خفة وثقال، إعالئهم ملعىن الذكورية واحتقارهم ملعىن األنوثة ، وإمن

وطبيعة الّتكيب الكالمي اختصارا وطوال ، وهلذا ذكروا أن النكرة مقدمة على املعرفة لكوهنا أصل هلا ، 
وهذا التقدَي ال يدل على أهنم يفضلون النكرة وحيتقرون من شأن املعرفة ، فالقول ابألصل والفرع  يف 

 .(50)ة ، منها : خلو األصل من العالمة، وحاجة الفرع إليهااللغة له أسباب متعدد
األمر الرابع : أما وصف اخلطاب القرآين ابلذكورية حبجة أنه يقدم املذكر على املؤنث ، فهذا االنتقاد 
غري صحيح ، وال يقوم على حجة مستقيمة ، فنحن ال ننكر أن التقدَي يف القرآن ويف لغة العرب قد 

                                                           

 ( .1/22( الكتاب )48)
 ( .5/88( ، وانظر : شرح املفصل ، ابن يعيش )3/241( املرجع السابق )49)
 ( .86( انظر : نظرية األصل والفرع يف النحو العريب ، حسن امللخ )50)
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، ولكن ذلك ليس مطردا ، فليس كل تقدَي يف القرآن يكون كذلك ، (51)تفضيلأييت للتشريف وال
فالقرآن يقدم الظلمات على النور دائما ، كما يف قوله تعاىل : }َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر مُثَ اَلِذيَن َكَفُرواْ 

ه : }َعَسى َربُُّه ِإن طََلَقُكَن َأن يـُْبِدَلُه [ ، ويقدم الثيب على البكر ، كما يف قول1ِبَرهبِِّم يـَْعِدُلون{]األنعام:
نُكَن ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت قَانَِتاٍت اَتئَِباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت ثـَيَِّباٍت َوأَْبَكارًا{]ال رًا مِّ [ ، 5تحرَي:أَْزَواًجا َخيـْ

َواهُلُْم َواَل أَْواَلُدُهْم ِإمَنَا يُرِيُد اّلّلُ ويقدم األموال على األوالد ، كما يف قوله تعاىل : }َفالَ تـُْعِجْبَك أَمْ 
نـَْيا َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُرون{]التوبة:  [55لِيـَُعذِّبـَُهم هِبَا يف احْلََياِة الدُّ

، وكذلك أكثر القرآن من تقدَي الدنيا على اآلخرة ، وكل ذلك ال يعِن أن ما قدم مفضل على ما 
 أُِخر .

 

وص تقدَي املذكر على املؤنث فإان ال ننكر أن غالب أسلوب القرآن أن املذكر هو الذي ويف خص
، ولكن  (52)يقدم ، وال ننكر أن بعض العلماء ذكر أن ذلك راجع إىل شرف املذكر على املؤنث

لذكر الصحيح أنه ال أثر لقضية التفضيل بني اْلنسني يف التقدَي والتأخري ، فإن مقام اإلميان واإلسالم وا
وسائر العبادات العملية املشّتكة ليس فيه تفاضل بني اْلنسني ، بل إن آية سورة األحزاب وهي قول 

نَي َوالَصاِدقَاِت تعاىل : }ِإَن اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالَصاِدقِ 
َوالَصاِبرَاِت َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقنَي َواْلُمَتَصدِّقَاِت َوالَصائِِمنَي َوالَصاِئَماِت  َوالَصاِبرِينَ 

ا  َوَأْجرً َواحْلَاِفِظنَي فـُُروَجُهْم َواحْلَاِفظَاِت َوالَذاِكرِيَن اّلَلَ َكِثريًا َوالَذاِكرَاِت أََعَد اّلَلُ هَلُم َمْغِفرَةً 
[ وهي أشهر آية يقـدم فيها املـذكر على املؤنث  إمنا جاءت لتقرير املساواة بني 35َعِظيًما{]األحزاب:

 الرجل واملرأة .
فتقدَي املذكر يف القرآن راجع إىل أسلوب بياين لساين ، وهو أنه حني كان املذكر أصل املؤنث 

 قدم على املؤنث .وأخف منه ويغلب عليه يف سائر الكالم ، كان من األوىل أن ي
مما يدل على أن تقدَي القرآن للمذكر ليس دليال على تفضيل معىن الذكورية أنه يقدم املذكر حىت 

يف املعاين القبيحة والسيئة ، كما يف قوله تعاىل : }لِيُـَعذَِّب اّلَلُ اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنَي 
[ ، وكما يف قوله 73 َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت وََكاَن اّلَلُ َغُفورًا َرِحيًما{]األحزاب:َواْلُمْشرَِكاِت َويـَُتوَب اّللَُ 

َن اّللِّ َواّلّلُ َعزِيٌز  تعاىل : }َوالَسارُِق َوالَسارَِقُة فَاْقطَُعواْ أَْيِديـَُهَما َجزَاء مبَا َكَسَبا َنَكااًل مِّ
 [.38َحِكيم{]املائدة:

                                                           

 ( .3/35( انظر : الربهان يف علوم القرآن ، الزركشي )51)
 ( .3/36( انظر : الربهان يف علوم القرآن ، الزركشي )52)



22 
 

ُهَما  وقدم نـْ القرآن املؤنث يف جرمية الزان ، كما يف قوله تعاىل : }الزَانَِيُة َوالزَاين فَاْجِلُدوا ُكَل َواِحٍد مِّ
بـَُهَما طَائَِفٌة ْلَيْشَهْد َعَذاِمَئَة َجْلَدٍة َواَل أَتُْخْذُكم هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن اّللَِ ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبّللَِ َواْليَـْوِم اآلِخِر وَ 

َن اْلُمْؤِمِنني{]النور: [ ، وقد اخـتلف العلماء يف حتديد احلكمة من هذا التقدَي ، فقيل : إن تقدَي 2مِّ
األنثى راجع إىل أهنا لو مل متكن نفسها من الرجل ملا وقع الزان ، وقيل : هو مزيد حتذير للمرأة ، لكون 

، وليس يف شيء منها ما يشعر ابحتقار املرأة (53)يل غري ذلكشهوة الوقاع أقوى عندها وأكثر أتثريا ، وق
 وتفضيل الرجل عليها.

بل إن نصوص الشريعة اإلسالمية تقدم األنثى على الذكر يف عدد من املوارد ، ومن ذلك قوله 
 َويـََهُب ِلَمن َيَشاء تعاىل : }ّللَِ ُمْلُك الَسَماَواِت َواأَلْرِض خَيُْلُق َما َيَشاء يـََهُب ِلَمْن َيَشاء ِإاَناثً 

ِه َوأَبِيه{]عبس:49الذُُّكور{]الشورى: -34[ ، وكما يف قوله تعاىل : }يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيه** َوأُمِّ
[ ، وقدم النيب صلى هللا عليه وسلم األم على األب ، فعن أيب هريرة قال : "قال رجل : اي رسول هللا 35

 .(54): أمك ، مث أمك ، مث أمك ، مث أبوك ، مث أدانك أدانك" من أحق حبسن الصحبة ؟ قال
وهذه االستعماالت تدل على أن التقدَي والتأخري بني املذكر واملؤنث يف القرآن ليس راجعا إىل 

 تفضيل جنس على جنس ، وإمنا راجع إىل اعتبارات خارجة عن ذلك . 
لكونه األفضل ، فذلك ال ينايف العدالة مث على القول أبن تقدَي املذكر يف القرآن على املؤنث 

اإلهلية، لكون ذلك تقدَي جنس ال تقدَي أفراد ، ولكون ذلك ال يؤثر يف علو املنزلة عند هللا وال دنوها  
 كما سبق بيانه . 

وأما املستوى الثاين : وهو التصور عن اإلله املعبود ، فإن املعّتضني زعموا أن األداين /اإلسالم 
الق بصورة الرجل ، فاألمساء احلسىن كلها جاءت بصيغة املذكر ، وال جيوز فيها حبال يصور اإلله اخل

استعمال صيغة املؤنث ، ويف التعبري عن هللا ال يذكر إال صيغة املذكر ، كما يف قوله تعاىل : } لَْيَس  
 [.11َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو الَسِميُع الَبِصري{]الشورى:

ل على أنه ذكر كما يف قوله تعاىل : }بَِديُع الَسَماَواِت َواأَلْرِض َأىَن بل جاء يف النصوص ما يد
[. وهذه األمور 101َيُكوُن َلُه َوَلٌد َومَلْ َتُكن لَُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكَل َشْيٍء وُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم{]األنعام:

ه جعل اإلله الذي خلق كال اْلنسني تدل على حتيز اإلسالم ضد املرأة واحتقاره هلا إىل درجة أن
 . (55)رجال

                                                           

( ، وإرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرَي ، 1/412( وحبر العلوم ، السمرقندي )2/35العيون ، املاوردي )( انظر : النكت و 53)
 ( .6/155أبو السعود )

 ( .2548( أخرجه مسلم ، رقم )54)
، ديتشارد داوكنز  ( ، ووهم اإلله164،  138( ، والدين األسس ، مالوري اني )10/19( انظر : هل هللا ذكر؟ ، جملة أان أفكر )55)
 ( .216( وحركات حترير املرأة من املساواة إىل اْلندر ، مثىن الكردستاين )39)
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ولكن هذا االعّتاض غري صحيح ، وهو متلبس أبغالط لغوية وعقلية كثرية ، فضال عن أنه ال يقوم 
 على أساس صحيح وال يعتمد على برهان صادق ، وكشف ما فيه من الغلط ينجلي ابألمور التالية : 

األمر األول : أن هذا االعّتاض مبِن على مسلمة ابطلة ، وهي التعامل مع اخلالق سبحانه وتعاىل 
مبقاييس املخلوقات ، فإن املخلوقات إذا مال أحدها إىل صنف دون غريه رمبا يصح أن يقال إنه متحيز 

تعاىل ، فاهلل سبحانه له ومقدمه على غريه بذلك امليل ، ولكن هذا املقياس ال يصح أن يقال يف حق هللا 
وتعاىل هو خالق الكون كله ومجيع ما فيه إمنا هو من خلقه سبحانه ، فلو جاز أن نصف هللا ابلتحيز 

لشيء جملرد أنه اتصف بصفات ذلك الشيء ، ْلاز لنا أن نقول : إن هللا متحيز لألغنياء ضد الفقراء ؛ 
؛ لكونه متصفا ابلقوة ، ومتحيز ملن ميلك مسعا  لكونه متصفا ابلغىن ، وأنه متحيز لألقوايء ضد الضعفاء

وبصرا ضد من مل ميلكهما ، لكونه سبحانه متصفا ابلسمع والبصر ، بل جيوز لنا أن نقول : إن هللا 
 متحيز للموجودات ضد املعدومات ، لكونه متصفا ابلوجود .

ّتاض على فهذه الصورة ساذجة ال يتصور أن عاقال يقول هبا ، وهي تكشف لنا سخف االع
 األداين ابلذكورية حبجة كوهنا تستعمل األسلوب املذكر يف التعبري عن هللا .

األمر الثاين : أن هذا االعّتاض يقوم على اخللط بني الذكر واألنثى وبني التذكري والتأنيث ، فاهلل 
ات من تعاىل يف األداين/ اإلسالم ال يصح أن يوصف بوصف الذكورة وال األنوثة ؛ لكون هذه الصف

خصائص املخلوقات ، وهللا تعاىل منزه عنها ، وقد نفى هللا عن نفسه كل هذه املعاين يف قوله : }ُقْل 
[، فال ميكن أن يكون موصوفا ابلذكورة 3ُهَو اّلَلُ َأَحد** اّلَلُ الَصَمد**ملَْ يَِلْد َومَلْ يُوَلد{]اإلخالص:

 واألنوثة ، ألن ذلك من خصائص من يلد ويولد .
وأما االعتماد على قوله تعاىل : }بَِديُع الَسَماَواِت َواأَلْرِض َأىَن َيُكوُن َلُه َوَلٌد َومَلْ َتُكن لَُه َصاِحَبٌة 

[، يف إثبات الذكورية للخالق ، حبجة أنه ذكر أن 101َوَخَلَق ُكَل َشْيٍء وُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم{]األنعام:
 ونه مل تكن له زوجة .عدم وجود الولد له سبحانه بك

فهو اعتماد غري صحيح ؛ وذلك ألنه مبِن على فهم خاطئ لآلية ، فإهنا جاءت يف سياق إبطال 
قول الكفار ، حيث كانوا يعتقدون أن هللا أب للمالئكة مع أهنم يدعون أن ال صاحبة له ، فأراد هللا أن 

ه أوالد؟! فيكون معىن اآلية "أي :من يبطل قوهلم أبنكم تعتقدون أبنه مل تكن له زوجة فكيف يكون ل
 (56)أين أو كيف يكون له ولد كما زعموا واحلال أنه ليس له على زعمهم أيضا صاحبة يكون الولد منها"

 ، فاخلطاب جـاء بناء على التسـليم بصـحة ما يفّتضه الكـفار يف حـق هللا ، وليس لتقرير حقيقة األمر . 
نه ذكرا وال أنثى فإنه مع ذلك ال بد أن يعرب عن نفسه بكلمات وإذا كان هللا تعاىل ال يوصف بكو 

 حىت يفهمها البشر عنه ، والقسمة العقلية تقتضي أن تكون األحوال املمكنة أربعة : 
                                                           

( 3/392( ، وانظر : حماسن التأويل ، مجال الدين القامسي )3/169( إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرَي ، أبو السعود )56)
 (.6/165) –ضمن جمموع آاثر املعلمي  – وعقيدة العرب يف وثنيتهم ، عبدالرمحن املعلمي
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احلال األول : أن يعرب عن نفسه بلفظ حمايد ، ليس مذكرا وال مؤنث ، ولكن هذا اللفظ غري 
من اللغات السامية ، وإمنا يوجد يف بعض اللغات امليتة اليت ال أثر موجود يف اللغة العربية ، وال يف كثري 

 . (57)هلا ، ويف جماالت حمدودة جدا
احلال الثاين : أن يعرب عن نفسه ابلتذكري ، وهذا احلال هو الصحيح ، وذلك ألمرين : األول : أن 

تارون التذكري ؛ ألنه األخف الشيء إذا دار بني أن يعرب عنه ابلتذكري أو ابلتأنيث ، فإن أهل اللغة خي
 واألسهل ، وألنه األصل لكونه ال حيتاج إىل عالمة ، كما سبق بيانه.

الثاين : أن التعبري ابملذكر عن هللا هو املناسب لكماله وجالله ، فاهلل خالق الكون ال حدود لقدرته 
نس النساء يف القوة وال لعلمه وال ْلربوته وال ْلالله ، ومن املعلوم أن جنس الرجال أقوى من ج

والشكيمة ، فناسب يف العقل واملنطق والذوق أن يعرب هللا عن نفسه أبقوى األلفاظ واألساليب اليت 
 ميكن أن تكشف للناس عن شيء من صفاته .

فاختيار أسلوب التذكري يف التعبري عن هللا مل يكن للتحيز ضد املرأة ، وإمنا لعلة أسلوبية بيانية ، 
 يف الداللة على كمال ربوبية هللا وصفاته وجالله .وهي كونه أقوى 

وقد أشار القرآن إىل هذا املعىن ، فقد ذم هللا املشركني أبهنم إمنا يعبدون إاناث ، كما قال تعاىل :  
املفسرون يف  [ ، وقد اختلف117}ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِإالَ ِإاَناًث َوِإن يَْدُعوَن ِإالَ َشْيطَااًن َمرِيًدا{]النساء:

حتديد اْلهة اليت تعلق هبا الذم ، والصحيح فيها أن هللا أراد أن ينبه الكفار على أن أصنامهم عاجزة ال 
متلك شيئا من معاين الربوبية اليت تستحق هبا العبادة ، فعرب بلفظ التأنيث للداللة على ذلك ، لكون 

 .(58)جنس النساء ضعيف يف البنية والقوة والشكيمة
الثالث : أن يعرب عن نفسه ابلتأنيث ، وهذا مناف للكمال اإلهلي ، فإن كماله وجالله ال  احلال

حدود هلهما ، فال بد من اختيار أقوى األلفاظ وأعالها يف الداللة على ذلك الكمال ، وجنس التذكري 
ا دعاة حماربة أقوى يف الداللة على ذلك . مث إن التعبري ابللفظ املؤنث ال يلغي املشكلة اليت يفّتضه

 –الذكورية ؛ ألن السؤال سيبقى قائما : ملاذا يعرب هللا عن نفسه ابلتأنيث دون التذكري ؟ وسيكون ذلك 
 دليال على التحيز للتأنيث . -يف منطقهم 

احلال الرابع : أن يعرب اترة ابلتذكري واترة ابلتأنيث ، ولكن هذا احلال يوقع يف التناقض ، ألن تعبريه 
لتذكري يدل على القوة والكمال يف القدرة ، وتعبريه ابلتأنيث يدل على نقيض ذلك ، عن نفسه اب

 فاْلمع بينهما مجع بني ما يؤدي إىل التناقض .
مع أن هللا تبارك وتعاىل ال  –األمر الثالث : أنه على سبيل التنزل واالفّتاض أبن هللا تعاىل ذكره 

                                                           

 ( .39-37) –مقدمة احملقق رمضان عبدالتواب  –( انظر : البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث 57)
( ، وتفسري 1/27( ، وغريب القرآن ، األصفهاين )1/253( ، تفسري البيضاوي )2/288( انظر : معامل التنزيل ، البغوي )58)

 ( .1/203السعدي )
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كذلك ال يسوغ االعّتاض عليه ابلتحيز للذكور من بِن   ، فإن كونه  -يليق أن تذكر هذه االفّتاضات
 آدم ضد النساء ، فهذا االعّتاض يف حقيقته اعّتاض على ربوبيته وخلقه للكون وحكمته وتدبريه له .

واملعّتض هبذا االعّتاض ال خيتلف عمن يعّتض على هللا تعاىل أبنه متحيز لألقوايء ضد الضعفاء 
يز لألغنياء ضد الفقراء لكونه متصفا ابلغىن ، وأنه متحيز لألصحاء ضد لكونه متصفا ابلقوة وأنه متح

املرضى ، وأنه متحيز للعلماء ضد اْلهال لكونه متصفا ابلعلم . ومثل هذه االعّتاضات متعلقة 
ابالعّتاض على ربوبيته هللا وحكمته يف الكون ، قد سبق يف أثناء البحث إثبات أن اإلنسان ال ميكنه أن 

صيل علم هللا ابلكون وال تفاصيل حكمته وتدبريه له ، وأنه جيب عليه يف العقل واملنطق أن يدرك تفا
 . (59)خيضع هلل يف كل ما يفعله يف الكون

وأما املستوى الثالث : وهو التشريعات واألحكام املتعلقة ابملرأة ، فقد ادعى املعارضون أبن اإلسالم 
شأهنا ومنزلتها ، وأابن فيها عن أهنا عنصر غري مكتمل وغري ظلم فيها املرأة ، وهضم حقوقها ، واحتقر 

 مؤهل للحياة املساوية للرجل .
وقاموا برصد أمور كثرية جاءت يف النصوص الشرعية زعموا أهنا تدل على نظرهتم ، وقد انقسمت 

م على املرأة األمور اليت رصدوها إىل صنفني : األول : األمور املتعلقة مبكانة املرأة اإلنسانية ، كاحلك
ابلشؤم ، ومساواة املرأة ابحليواانت احملتقرة ، واحلكم عليها ابلشيطنة والقدح يف كمال خلقتها ، وحنو 

ذلك ، والثاين : األمور املتعلقة أبعمال املرأة احلياتية وحقوقها وواجباهتا ، كجعل القوامة والطالق يف يد 
رياث ، ووجوب احلجاب عليها ، وتفضيل الرجل عليها الرجل ، وإابحة تعدد الزوجات ، ونصيبها يف امل

 . (60)يف بعض صورة الشهادة ، وغريها من األحكام والتشريعات
ويعد هذا املستوى من أكثر األمور اليت دار حوهلا اْلدل واخلصام ، وقد اهتم عدد من العلماء 

ا يف مناقشتها والرد عليها ، والباحثني املعاصرين بدارسة ما أاثره املعارضون لإلسالم ضده ، وتوسعو 
والكشف عما يف تلك االعّتاضات من خلل وفساد  ، وإبراز عدالة اإلسالم وصحته يف بناء أحكامه 

 وتشريعاته املتعلقة ابملرأة.

وتتبــع مجيــع التفاصــيل املتعلقــة هبــذا الشــأن يطــول جــدا ، وقــد أفــردت فيــه أحبــاث خاصــة ، اســتوعبت 
ومــع ذلــك فلــن بلــي البحــث مــن التعــريج إىل شــيء منهــا لنــدلل علــى  ، (61)احلــديث فيــه مــن كــل جهاتــه

                                                           

 من البحث .  612انظر : ص  (59)
(، وهي ليست عورة بل الثقافة الدونية العنصرية هي العورة ، جملة أان 13-2/9( انظر : حتقري األنثى يف اإلسالم ، جملة أان أفكر )60)

إىل اْلندر ، ( ، وانظر : حركات حترير املرأة من املساواة 31-13/29( ، وهن أبدا لسن انقصات عقل ، جملة أان أفكر )3/33أفكر )
 ( . 245-241مثىن الكردستاين )

طي ، ( انظر : املرأة بني الفقه والقانون ، مصطفى السباعي ،  املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع اإلسالمي ، حممد سعيد البو 61)
 اإلسالم ، إشراف حممود زقزوق ، اجمللد الثامن عشر كامال .( ، وموسوعة بيان 290-261وتنزيه القرآن عن املطاعن ، منقذ السقار )
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خطأ االعّتاض على اإلسالم يف هذه القضااي ، ونكشف عن حجم اخللل التصوري واملنهجـي الـذي وقـع 
فيـــه املعّتضـــون ، وســــيّتكز احلـــديث هنـــا علــــى األمثلـــة والصـــور املتعلقــــة ابلنـــوع األول، وهـــو االعّتاضــــات 

 رأة اإلنسانية ، وأمهها: املتعلقة مبكانة امل
 جعل الشؤم يف املرأة :  -1

زعم بعض دعاة حماربـة الذكوريـة أن مـن صـور احتقـار اإلسـالم للمـرأة أنـه جعلهـا سـببا للشـؤم والضـرر 
. (63)، كما يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم :" إمنا الشؤم يف ثالثة يف الفرس واملـرأة والـدار" (62)لإلنسان

ة هـذا احلـديث ، ولكـن املشـكلة عنـد املعّتضـني جـاءت مـن جهـة الفهـم اخلـاطئ ملعنـاه وحنن ال ننكر صح
ومدلوله وحتديد املراد منه ، وقـد حبـث علمـاء اإلسـالم كثـريا يف داللـة هـذا احلـديث منـذ زمـن مبكـر جـدا ، 

 .(64)واختلفوا يف حتديد معناه واملراد منه ، وطال اخلالف بينهم فيه جدا
مل أيت ألجــل ذم املــرأة وال الفــرس وال البيــت ، وال ألجــل التحقــري مــن شــأهنا ؛ واحلقيقــة أن احلــديث 

 وذلك أن الصحيح يف معناه أنه يراد به أحد معنيني : 
املعــىن األول : اإلخبــار عــن أن الشــؤم يكثــر حصــوله يف حيــاة النــاس مصــاحبا هلــذه األمــور الثالثــة ، 

فاحلــديث لــيس فيــه أن تلــك األمــور الثالثــة مشــؤومة يف ولكوهنــا مــن أكثــر مــا يعاشــره الرجــال وخيالطونــه ، 
 نفسها أو أهنا مما توجب الشؤم ، وإمنا فيه أن الشؤم حيصل مصاحبا هلا كثريا . 

فالبيـــت قـــد يســـكنه أانس فيهلكـــون أو ميرضـــون ، مث يســـكنه آخـــرون فيهلكـــون أو ميرضـــون وهكـــذا ، 
وكذلك الدابة قد يشـّتيها شـخص فيهلـك أو خيسـر ، مث يشـّتيها آخـر فيقـع لـه مثـل مـا وقـع للـذي قبلـه ، 

 وهكذا ، وكذلك املرأة قد يتزوجها عدد من الرجال فيموتون تباعا عنها .
فــالنيب صــلى هللا عليــه وســلم حــني أطلــق نفــي الطــرية والشــؤم ، نبــه علــى أن الشــؤم يقــع كثــريا مــع هــذه 

الثــة حتــذيرا وتنبيهــا ، وهــذا مــا يــدل عليــه بعــض رواايت احلــديث ، حيــث يقــول النــيب صــلى هللا األمــور الث
. وبنــاء عليــه فــإن هــذا (65)عليــه وســلم :"ال عــدوى وال طــرية ، والشــؤم يف ثــالث : يف املــرأة والــدار والدابــة"

شــقوة ابــن آدم يف احلــديث يكــون مشــاهبا لقــول النــيب صــلى هللا عليــه وســلم :"ســعادة ابــن آدم يف ثالثــة، و 
ثـــالث ، فمـــن ســـعادته : املـــرأة الصـــاحلة واملســـكن الواســـع واملركـــب الصـــاحل ، ومـــن شـــقوته : املـــرأة الســـوء 

 .(66)واملسكن السوء واملركب السوء"
وفهم حديث الشؤم على هذا املعىن هو الذي ذهب إليه اإلمام مالـك ، فقـد سـئل مالـك عـن الشـؤم 

                                                           

 ( .13/29( انظر : هن أبدا لسن انقصات عقل ، جملة أان أفكر )62)
 ( .2225( ، ومسلم ، رقم )2857( أخرجه البخاري ، رقم )63)

( ، وأحدايث العقيدة اليت يوهم ظاهرها 342-3/332( ، ومفتاح دار السعادة ، ابن القيم )67-6/62( انظر : فتح الباري ، ابن حجر ، )64)
 ( .137-1/111التعارض ، سليمان الدبيخي )

 ( .2225( ، ومسلم ، رقم )5421( أخرجه البخاري ، رقم )65)

 ( .1047( ، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ، رقم )2684( ، واحلاكم يف املستدرك  ، رقم )1445( أخرجه أمحد ، رقم )66)
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كم من دار سكـنها قوم فهلكوا ، مث سكنها آخرون فهلكـوا ، فهـذا تفسـريه فيمـا يف الفرس والدار فقال :"
 .(67)أرى"

وبناء على هذا املعىن فالشؤم ليس مالزما يف كـل األحـوال هلـذه األمـور ولـيس خاصـا هبـا أيضـا ، فقـد 
قــد  يكـون يف أمـور أخـرى يقـع معهـا مثـل مـا يقـع مــع تلـك األمـور  فالرجـل مـثال قـد يكـون مشـؤوما ، فإنـه

 يتزوج امرأة فتموت معه ، مث يتزوج أخرى فتموت معه ، وهكذا ، فهذا الرجل مشوؤم ابلنسبة للمرأة. 
أن معــــىن احلــــديث إخبــــار النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم عــــن األســــباب املثــــرية للطــــرية  املعىنىنىنىنث الثىنىنىنىناين :

س مــن ابب إقــراره األمــر والتشــاؤم، الكامنــة يف النفــوس ، وإخبــاره بــذلك مــن ابب التحــذير والتنفــري ، ولــي
 . (68)وأتكيده

ـــة والبيـــت ، وال يف  ومـــن خـــالل هـــذين املعنيـــني يتضـــح أن احلـــديث مل أيت يف ســـياق ذم املـــرأة والداب
 سياق االحتقار هلا ، وإمنا جاء يف سياق التحذير واإلرشاد ، سد ابب الوقوع يف التشاؤم .

ّتاض ووقوعـه يف االختـزال وسـوء الفهـم ومما يزيد من وضوح هذا املعىن ويكشف عن خطأ ذلـك االعـ
: أن هنـــاك أحاديـــث أخـــرى عديـــدة جـــاء فيهـــا الثنـــاء علـــى املـــرأة واإلعـــالء مـــن شـــأهنا ، ومـــن أشـــهر تلـــك 
األحاديـث قــول النــيب صــلى هللا عليــه وســلم :" حبــب إىل مـن الــدنيا النســاء والطيــب ، وجعــل قــرة عيــِن يف 

 .(70)يه وسلم :"إمنا النساء شقائق الرجال"، ومن ذلك قول النيب صلى هللا عل(69)الصالة"
 مساواة املرأة ابحليواانت احملتقرة :  -2

ـــه ســـاوى بـــني املـــرأة واحلمـــار  ـــة الذكوريـــة علـــى اإلســـالم : أن ـــيت اعـــّتض هبـــا دعـــاة حمارب ـــة ال مـــن األمثل
، حيــث يقــول النــيب صــلى هللا عليــه وســلم :" يقطــع صــالة  (71)والكلــب األســود يف احلكــم بقطــع الصــالة

 .(72)الرجل إذا مل يكن بني يديه كآخرة الرحل املرأة واحلمار والكلب األسود"
ولكــن هــذا االعــّتاض غــري صــحيح ؛ لكونــه مبنيــا علــى مقدمــة ابطلــة ، وهــي أن اْلمــع بــني األمــور 
الثالثــة يف ســياق واحــد يســتلزم احلكــم ابملســاواة بينهــا مــن كــل اْلهــات ، وهــذا تصــور عــار عــن الصــحة ، 

 ني تلك األمور إمنا كان ألجل اشّتاكها يف شيء واحد فقط ، وهو قطع الصالة .فإن اْلمع ب
ومثل هذا األسلوب ال يسـلتزم يف العقـل وال يف الشـرع احلكـم ابملسـاواة بينهـا فيمـا عـدا ذلـك األمـر ، 

ة ، فإنك تقول : الـذهب واحلديـد يتمـددان ابحلـرارة ، وال يعـِن هـذا أنـك تسـاوي بينهمـا يف القيمـة واملكانـ
وتقــول : اإلنســان والدجـــاج كالمهــا ميشــي علــى قـــدمني ، وال يعــِن ذلــك أنــك تســاوي بينهمــا يف املكانــة 

                                                           

 . (17/275والتحصيل ، ابن رشد ) ( البيان67)

 ( .3/341( انظر : مفتاح دار السعادة ، ابن القيم )68)

 ( ، وصححه األلباين . 3787( ، والنسائي ، رقم )11845( أخرجه أمحد ، رقم )69)

 ( ، وهو حديث صحيح . 204( ، وأبو داود ، رقم )105( ، والّتمذي ، رقم )24999( أخرجه أمحد ، رقم )70)

 (.13/29انظر : هن أبدا لسن انقصات عقل ، جملة أان أفكر )( 71)

 ( .602( ، وأبو داود ، رقم )20360( أخرجه أمحد ، رقم )72)
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 واملنزلة .
فاحلــديث إذن ال يستـــلزم ألبتـــة التســوية بــني املـــرأة واحلـــمار والكـــلب يف املنزلـــة واملكانــة ، وال املشـــاهبة 

أهنا مشـّتكة معهما يف حكم واحد ، وهـو قطـع الصـالة  بينها يف القـدر واالحّتام ، وإمنا غاية ما يدل عليه
. 

سـواء كـان  –وقد اختلف العلماء يف حتديد العلة اليت من أجلها حكم على املرأة أبهنـا تقطـع الصـالة 
، وذكــروا يف ذلــك علــال اجتهاديــة ظنيــة ، فمــنهم مــن ذكــر أن  -معــىن احلــديث اإلبطــال أو إنقــاص األجــر

االنشغال ابملرأة عن الصالة ، ومنهم من ذكر أن العلة خوف النجاسـة ، وهلـذا العلة راجعة إىل التشويش و 
جعل احلكم ابلقطع خاصا ابملرأة احلائض فقط ، ومنهم من ذكر أن الشيطان يتصور بصورة املـرأة ويسـعى 

 .(73)إىل قطع الصالة
حتقـــري املـــرأة أو وهــذه التعلـــيالت الظنيــة تـــدل علــى أن العلمـــاء املســلمني مل يفهمـــوا مــن هـــذا احلــديث 

وإمنــا أرجعــوا  -كمــا يــدعي املعّتضــون  –التقليــل مــن شــأهنا ، أو جعلهــا مســاوية ملرتبــة احلمــار أو الكلــب 
 العلة إىل أمور خارجة راجعة إىل املصلي وشأن الصالة ، ال إىل ذات املرأة ومكانتها .

 القدح يف كمال خلقة املرأة :  -3
ن أن اإلســـالم احتقـــر املـــرأة وقلـــل مـــن مكانتهـــا : مـــا جـــاء مـــن مـــن األمثلـــة الـــيت يـــدعي فيهـــا املعّتضـــو 

وصفها أبهنا خلقت من ضلع أعوج ، فعن أيب هريـرة رضـي هللا عنـه أن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم قـال :" 
املــرأة ُخِلقــت مــن ضــلع أعــوج ، وإن أعـــوج شــيء يف الضــلع أعــاله فــإن ذهبــَت تقيمــه كســرته وإن تركتــه مل 

 .(74)يزل أعوج"
ن هــذا االعــّتاض مبــِن علــى ســوء فهــم للحــديث ، علــى حتريــف ملقصــوده وغرضــه وعلــى قطــع لــه ولكــ

من سـياقه وسـباقه وحلاقـه ، فـإن احلـديث جـاء يف سـياق الوصـاية ابملـرأة واالهتمـام هبـا والـدعوة إىل احلفـاظ 
ية ابلنســاء ، علــى حقوقهــا وطلــب الرمحــة هبــا فــإن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ابتــدأ احلــديث وأهنــاه ابلوصــا

حيث يقول :"استوصوا ابلنسـاء خـريا ، فـإن املـرأة ُخِلقـت مـن ضـلع ، وإن أعـوج شـيء يف الضـلع أعـاله ، 
فإن ذهبـَت تقيمـه كسـرته ، وإن تركتـه مل يـزل أعـوج ، فاستوصـوا ابلنسـاء خـريا" ، وهـذا حـث للرجـال علـى 

مح والصـفح والصـرب علـى مـا يصـدر مـن التغاضي عما يرونه منها من غلبـة العاطفـة ، ودعـوة هلـم إىل التسـا
 النساء من انفعاالت عاطفية .

وأمــا اإلشــارة إىل أن املــرأة ُخلقــت مــن ضــلع أعــوج فــإن الصــحيح أن هــذا مثــل ضــربه النــيب صــلى هللا 
عليه وسلم إليصال املعىن وتوضيحه ، ويدل على ذلـك الراويـة األخـرى للحـديث ، وفيهـا :"املـرأة كالضـلع 
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، ووجـه التمثيـل : أن الضـلع عـادة  (75)ا ، وإن اسـتمعت هبـا اسـتمعت هبـا وفيهـا عـوج"، إن أقمتها كسرهت
مــا يكــون االعوجــاج يف أعــاله ، وأعلـــى مــا يف املــرأة رأســها ، وفيــه لســـاهنا ، الــذي تعــرب بــه عــن عواطفهـــا 

ى أن املـرأة وانفعاالهتا ، فشبه النيب صلى هللا عليـه وسـلم ذلـك ابعوجـاج أعلـى الضـلع ، ونبـه هبـذا املثـل علـ
جبلــت علــى االنفعــال ، وأهنــا ممــا يغلــب عليهــا العواطــف ، فرمبــا تطلــق ألفاظــا تغلــب الرجــل ، وخترجــه عــن 

 اعتداله ، فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم بتفهم هذا األمر ، وأرشد إىل حسن التعامل معه .
نـــه التقليـــل مـــن شـــأهنا أو فـــاملراد بـــذلك التمثيـــل إذن إيصـــال املعـــىن يف أوضـــح صـــورة ، ولـــيس املـــراد م

 االحتقار هلا ، أو إنزال مكانتها اإلنسانية عن مكانة الرجل .
فلو أن هناك قبيلة مشهورة بسرعة الغضب واالنفعال ، مث قال األمـري لواليـه أوصـيك بقبيلـة بـِن فـالن 

وصــاية خــريا ، فــإهنم مشــهورون ابلغضــب وســرعة االنفعــال فتعامــل معهــم بلطــف ، فــإن أحــدا ال يفهــم مــن 
األمــري هــذه أنــه يقلــل مــن شــأن هــذه القبيلــة أو حيقــر أمرهــا ، وإمنــا املفهــوم مــن كالمــه أنــه يســعى إىل تفهــم 

 حاهلم ويدعو إىل حسن التعامل معهم .
وقــد تــوارد كثــري مــن علمــاء اإلســالم علــى فهــم ذلــك احلــديث أبن املقصــود منــه تقــدير املــرأة واحلفــاظ 

خـاري يف صـحيحه علـى هـذا احلـديث اببـني : األول : "ابب املـداراة على حقوقها وقدرها ، فقـد بـوب الب
،  (76)مـع النســاء وقــول النــيب صـلى هللا عليــه وســلم "إمنــا املـرأة كالضــلع"، والثــاين : "ابب الوصــاية ابلنســاء"

، وبـــوب عليـــه النســـائي فقـــال :"ابب مـــداراة  (77)وبـــوب عليـــه الـــدارمي فقـــال :"ابب مـــداراة الرجـــل أهلـــه"
، وبـوب عليـه ابـن األثـري (79)، وبوب عليه البيهقي فقال :"ابب حق املـرأة علـى الرجـل "(78)ته"الرجل زوج

 .(80)فقال :"الفرع الثاين : يف حق املرأة على الزوج"
فهذه التبويبات تدل على أن كثريا من علماء اإلسالم مل يفهموا مـن احلـديث التقليـل مـن شـأن املـرأة، 

منزلتهـــا عـــن الرجـــل ، وإمنـــا فهمـــوا منـــه الـــدعوة إىل احّتامهـــا وتقـــدير مـــا أو الـــدعوة إىل احتقارهـــا وإنقـــاص 
 جبلت عليه ، واحلث على إعطائها حقها الذي يتناسب مع طبيعتها .

 
فقـد ادعـى املتهمـون اإلسـالم ابلذكوريـة أن القـرآن أما املسىنتو  الرابىن: : وهىنو نعىنين اونىنة وايباهتىنا   

ــــة يوجــــه اخلطــــاب يف أ كثــــر األحــــوال وأغلبهــــا إىل الرجــــال ، ويعــــد الرجــــال ابلنســــاء إذا تطــــرق لنعــــيم اْلن
اْلميالت واْلواري واخلـدم ، والعـدد يف الزوجـات ، بينمـا ال يعـد املـرأة بشـيء مـن ذلـك ، فـإذا كـان تعـدد 
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األزواج للمرأة يف الدنيا حمرما وممنوعا ملـا يّتتـب عليـه مـن املفاسـد يف األنسـاب وغريهـا ، فـإن هـذه املفاسـد 
 يف اْلنة ، فلماذا ال تعدد املرأة األزواج أيضا؟! منتفية 

وكذلك فإن اإلسالم يعد الرجال برؤية هللا يف اْلنة كل يوم مجعة ، ولكـن النسـاء ال يـرون هللا يف هـذا 
 اليوم ، وإمنا يُبقني يف البيوت الستقبال أزواجهن . 

وظنـون ال دليـل عليهـا وال وهذا االعّتاض غري صحيح ، وهو مبِن على تصورات خاطئـة ، وتومهـات 
 أاثرة من علم ، وكشف ما فيه هذا االعّتاض من خلل يتبني ابألمور التالية : 

ــــني الرجــــل واملــــرأة يف الوعــــد ابْلنــــة ،  األمىنىنىنىنر األول : أن النصــــوص الشــــرعية يف اإلســــالم ال تفــــرق ب
املآكـل واملشـارب واملالبـس واألصل فيها التساوي بني الرجل واملرأة يف كل مـا جـاء مـن النعـيم يف اْلنـة ، ك

 والفرش وغريها من أنواع النعيم ، يقول هللا تعاىل :}َمْن َعِمـَل َسـيَِّئًة فَـالَ جُيْـَزى ِإالَ ِمثْـَلَهـا َوَمـْن َعِمـَل َصـاحِلًا
ن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأْولَِئَك يَـْدُخُلوَن اْْلَنَـَة يـُْرَزقُـوَن ِفيَهـا بِغَـرْيِ حِ  [، ويقـول تعـاىل 40َسـاب{]غافر:مِّ

ـــــَة َوالَ يُْظَلُمـــــ ـــــَك يَـــــْدُخُلوَن اْْلََن وَن : }َوَمـــــن يـَْعَمـــــْل ِمـــــَن الَصـــــاحِلَاَت ِمـــــن ذََكـــــٍر أَْو أُنثَـــــى َوُهـــــَو ُمـــــْؤِمٌن فَُأْولَِئ
ــى َوُهــَو ُمــْؤمِ 124نَِقريًا{]النســاء: ــن ذََكــٍر أَْو أُنَث ــاًة [ ، ويقــول تعــاىل : }َمــْن َعِمــَل َصــاحِلًا مِّ ــُه َحَي ٌن فـََلُنْحِييَـَن

 [ .97طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنَـُهْم َأْجَرُهم أبَِْحَسِن َما َكانُواْ يـَْعَمُلون{]النحل:
ومـــع ذلـــك فـــنحن ال ننكـــر أن بعـــض العلمـــاء ذهـــب إىل أن النســـاء ال يـــرين هللا يف اْلنـــة ، وبعضـــهم 

أهنــن مثــل الرجــال ، ال فــرق بيــنهم يف هــذا  ذهــب إىل أهنــن ال يرينــه إال يف األعيــاد فقــط ، ولكــن الصــحيح
 .(81)النعيم الذي هو أعظم نعيم أهل اْلنة

أننــا ال ننكــر أن النصــوص الشــرعية اســتعملت األســلوب املــذكر كثــريا يف الوعــد بنعــيم األمىنىنر الثىنىناين : 
هرة اْلنــة ، ولكــن ذلــك ال يعــِن أن اإلســالم حيتقــر املــرأة ويقلــل مــن منزلتهــا ، وإمنــا هــو داخــل ضــمن ظــا

التغليب يف اللغة العربيـة الـيت سـبق بيـان حقيقتهـا ، وإثبـات أهنـا راجعـة إىل معـاٍن بالغيـة وأسـلوبية ، ولـيس 
 هلا عالقة ضرورية ابلتفاضل .

وفضــال عــن ذلــك ، فــإن النصــوص الشــرعية مل تقتصــر يف وعودهــا بنعــيم اْلنــة علــى األســلوب املــذكر 
التعبري على األسلوب املؤنث أيضـا ، كمـا يف النصـوص فقط ، بل جاءت نصوص كثرية جدا معتمددة يف 

 القرآنية السابقة وغريها . 
بـل إن النصـوص حتــدثت عـن نعــيم املـرأة املســلمة يف اْلنـة ، وأخـربت عــن عـدد مــن التفاصـيل املتعلقــة 

نَشــاء**َفَجَعْلَناُهَن هبـا، فـأخربت أبهنـا يف اْلنــة تكـون يف غايـة اْلمـال ، يقــول هللا تعـاىل : }ِإاَن أَنَشـْأاَنُهَن إِ 
[ ، وقــد ذهـب عــدد مـن املفسـرين إىل أن املــراد هبـذه اآلايت النســاء 37-35أَْبَكـارًا**ُعُراًب أَتْـرَااًب{]الواقعـة:

املؤمنــات يف الـــدنيا ، وأن هللا وعـــدهن أبنـــه جيعلهـــن يف غايـــة اْلمـــال واحلســـن ، وأهنـــن ال يفقـــدن بكـــارهتن 
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 . (82)أبدا ، وال يفقدن مجاهلن أبدا
وأخــرب النــيب صــلى هللا عليــه وســلم عــن الصــفة اْلماليــة للمــرأة املســلمة يف اْلنــة فقــال :" لــو اطلعــت 
ــــى أهــــل األرض ؛ ألضــــاءت مــــا بينهمــــا ، ومــــألت مــــا بينهمــــا برحيهــــا ،  امــــرأة مــــن نســــاء أهــــل اْلنــــة عل

 (83)خري من الدنيا وما فيها" -يعِن :اخلمار -ولنصيفها
كل ما يف اْلنة من نعيم ، وإمنا أُخربان عن شيء يسـري منـه فقـط ، وقـد أننا ال نعرف  األمر الثالث : 

أخــربان هللا أبن كــل صــاحل ســواء كــان ذكــرا أو أنثــى يعطــى يف اْلنــة مــن النعــيم بغــري حســاب ، ومبــا ال خيطــر 
علــى ابل أحــد ،  يقــول هللا تعــاىل يف احلــديث القدســي :" أعــددت لعبــادي الصــاحلني مــا ال عــني رأت ، 

، وأخرب هللا أن املالئكة تبشر املؤمنني فتقول هلـم : }حَنْـُن  (84)ن مسعت ، وال خطر على قلب بشر"وال أذ
نـَْيا َويف اآلِخرَِة َوَلُكْم ِفيَهـا َمـا َتْشـَتِهي أَنُفُسـُكْم َوَلُكـْم ِفيَهـا َمـا َتدَ  ـَلت:أَْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ [ 31ُعون{]ُفصِّ

. 
ك ، فقــد يكــون للنســاء يف اْلنــة مــن النعــيم مــا يكــون مناســبا لطبيعــتهن ممــا ال فــإذا كــان األمــر كــذل

نعلمه ويكون خاصا هبن دون الرجال ، فإذا سلمنا أبنه جاء يف النصوص اختصاص الرجال ببعض النعـيم 
يف اْلنــة ، فــإن هــذا ال يعــِن أن النســاء لــيس هلــن نعــيم آخــر خيتصصــن بــه دون الرجــال ، فمــا يف اْلنــة ال 

 ن اإلحاطة به .ميك
أن ذلـك االعـّتاض مبـِن علـى أن البنيـة اإلنسـانية يف اْلنـة تبقـى كمـا كانـت عليـه يف  األمر الثالىنث :

الــدنيا ، وألجــل هــذا حكمــوا علــى أن التعــدد للرجــل فيــه ظلــم للمــرأة وقهــر هلــا وأهنــا تتــأمل بتعــدد زوجــات 
تغـري كثـريا ، فكمـا أنـه لـيس يف اْلنـة غـائط زوجها ، ولكن هذا تصور خاطئ ، فالبنية اإلنسانية يف اْلنـة ت

وال بول وال خماط وال روائح كريهة وال نوم وال حـيض يف النسـاء ، فكـذلك لـيس يف اْلنـة تكـدر وال حقـد 
وال قهــر وال تضــجر وال حســد وال تضــرر وال منافســة ، فــاملرأة تتــنعم مــع زوجهــا حــىت ولــو كــان معــه أزواج 

 ل يف الدنيا ، فالكل يف نعيم دائم ورضوان من هللا أكرب . أخرى ، وال تشعر أبي ضرر كما حيص
أن املنـع من تعـدد األزواج ابلنـسبة للمرأة يف الدنيا ليس راجــعا إىل مـا يّتتـب عليـه مـن  األمر الراب: :

األضــــرار يف األنســـاب ويف الصــــحة فقـــط ، وإمنـــا هـــو راجــــع إىل كــــونه منافيـــا لــــطبيعة املـــرأة ذاهتـــا ، وكــــوهنا 
مطلوبــة ال طالبــة ، وحمـــال للحــرث وليـــست فاعـــلة ، وهلــذا فإنــه ال جيــوز للمــرأة العقــيم أن تعــدد األزواج يف 

 الدنيا .
فاملنع من تعدد األزواج للمرأة يف الدنيا إذن راجع إىل أنـه منـاف للفطـرة وللطبيعـة اإلنسـانية ، واْلنـة  

يكــون فيهــا شــيء مــن األمــور الــيت حتكــم الفطــرة  لــيس فيهــا شــيء خيــالف الفطــرة والطبيعــة اإلنســانية ، فــال
                                                           

 ( .3/350( ، وتفسري القرآن ، السمعاين )14/248( ، واحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، ابن عطية )640/ 11( انظر : تفسري الطربي )82)
 ( .6568( أخرجه البخاري ، رقم )83)
 ( .3244أخرجه البخاري ، رقم )( 84)
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ببطالنـــه أو اســـتقباحه يف الـــدنيا ، كمـــا أنـــه ال يصـــح فيهـــا التعـــدد يف األزواج للمـــرأة ، فإنـــه ال يصـــح فيهـــا 
املثليـــة : املـــرأة مـــع املـــرأة أو الرجـــل مـــع الرجـــل ، لكـــون كـــل هـــذه األمـــور منافيـــة للفطـــرة وخمالفـــة للطبيعـــة 

 اإلنسانية ذاهتا .
وهــو يقــال مــن ابب اْلــدل وإفحــام املعــّتض فقــط : أن ذلــك االعــّتاض مبــِن علــى  ر اخلىنىنام: :األمىنىن

أن التفاضــل يف النعــيم إمنــا يكــون ابلكثــرة ، وألجــل هــذا حكمــوا علــى أن نعــيم املــرأة أقــل مــن نعــيم الرجــل 
، وإمنــا يكــون لكوهنــا مل تعــدد يف األزواج ، وهــذا تصــور خــاطئ ، فــالنعيم يف اْلنــة ال يكــون مبجــرد الكثــرة 

بنوعه وكيفيته ، فإذا كانت البنية اإلنسانية تتغري كثري من خصائصها يف اْلنة ، فما الذي مينـع أن املـرأة ال 
 يكون نعيمها يف اْلنة إال بزوج واحد فقط ، وأن تعدد األزواج هلا يكون عذااب وجحيما .
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 املرأة يف القرآن
 –ملنقذ السقار  من كتاب تنزيه القرآن عن دعاو  املبطلني -

قالــوا: القرآن ميتهن املرأة ، وحيط من منزلتها ابلعديد من تشـريعاته اليت قدمت الرجل على املرأة، 
 ﴾الّرَِجاُل قـََواُموَن َعَلى النَِّساء مبَا َفَضَل اّلّلُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍ ﴿فالقرآن جعل القوامة يف األسرة للرجل: 

َوهَلَُن ِمْثُل اَلِذي َعَلْيِهَن اِبْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل ﴿ى تقدَي الرجل عليها بقوله: (، وأصر عل34)النساء: 
 (.228)البقرة:  ﴾َعَلْيِهَن َدَرَجةٌ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواْلـواب: إن املتفوه مبثل هذا جاهل ابلتكرَي الذي خص هللا به النساء يف شريعته وسنة نبيه 
ه أن نلقي نظرة على وضع املرأة عند األداين اليت سبقت ولعل من املناسب قبل اخلوض يف تفاصيل

فوجدت أَمَر من املوت : »اإلسالم، ففي سفر اْلامعة، وهو من األسفار املقدسة عند اليهود والنصارى نقرأ: 
املرأة اليت هي شباك ، وقلبها أشراك، ويداها قيود، الصاحل قدام هللا ينجو منها. أما اخلاطئ فيؤخذ هبا ... 

 (. 7/26)اْلامعة: « الً واحداً بني ألف وجدت، أما امرأة فبني كل أولئك مل أجدرج
ويف سفر الالويني حديث مسهب يف غاية القسوة على املرأة حال حيضتها؛ حىت أن جمرد مسها  

 (.15ينجس املاس إىل املساء، كما ينجس كل من مس فراشها أو شيئاً من متاعها ) انظر الالويني 
« و إذا ابع رجل ابنته أمًة ال خترج كما خيرج العبيد»اخلروج فيجيز لألب بيع ابنته وأما سفر  

( ، وطبق هذا احلكم بوعز يف عهد القضاة؛ حني اشّتى مجيع أمالك أليمالك وحملون، 21/7)اخلروج 
 .(85) (4ومن ضمن ما اشّتاه راعوث املؤابية امرأة حملون )انظر راعوث 

ويف املسيحية كانت املرأة على موعد مع إساءة أكرب، فقد محل بولس املرأة خطيئة آدم ، وألجل 
لتتعلم املرأة بسكوت يف كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعّلم، وال تتسلط »ذلك أيمرها فيقول: 

-2/11( 1)تيمواثوس)« على الرجل، بل تكون يف سكوت، ألن املرأة أغويت ، فحصلت يف التعدي
 (، فسبب هذه اإلهانة وقوعها )حواء( يف إغواء الشيطان.14

من »ويف سفر حكمة يشوع بن سرياخ يؤكد على دور املرأة يف خروج اْلنس البشري من اْلنة: 
 (.25/24)ابن سرياخ « املرأة نشأت اخلطيئة، وبسببها منوت أمجعون

حية، عرّب عنه أحد أعظم آابء الكنيسة، وهو وقد ترك هذا االهتام للمرأة أثراً ابلغاً يف احلياة املسي
ألسنت تعلمن أن كل واحدة منكن هي حواء »األب ترتليان يف القرن امليالدي الثالث بقوله عن املرأة: 

 «.؟!... إهنا مدخل الشيطان إىل نفس اإلنسان، انقضة لنواميس هللا، مشوهة لصورة هللا )الرجل(
إهنا شر ال بد منه، وآفة مرغوب »فم الذهب  عن املرأة:  ويقول آخر من أهم اآلابء، وهو يوحنا

 .(86) «فيها ، وخطر على األسرة و البيت، وحمبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة

                                                           
م أابح للرجــل أن يبيــع امرأتــه بســت بنســات، يف حــني أن قــانون الثــورة الفرنســية 1805وتبعــاً لــذلك فــإن القــانون اإلَنليــزي حــىت عــام  (85)

 م.1938اعترب املرأة قاصراً كالصيب واجملنون ، واستمر العمل به حىت عام 
(، وانظـر خمتصـر اتريـخ  339-330ة يف اليهودية واملسـيحية واإلسـالم ، أمحـد عبـد الوهـاب ، ص )تعدد نساء األنبياء ، ومكانة املرأ (86)

 (.277الكنيسة، ملر، ص )
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لكن أبشع ما تعرضت له املرأة من االضطهاد حدث يف ظل سيطرة الكنيسة على أوراب يف القرن 
داوية اليت تنظر هبا الكنيسة إىل املرأة بظهور السادس عشـر والسابع عشـر؛ حيث انعكست الصورة السو 

فكرة اجتاحت أوراب، وهي وجود نساء متشيطنات ، أي تلبسهن روح شيطانية، فهن يعادين هللا ، 
لقد كان تعقب املتشيطنات بدعة »ويعادين اجملتمع ، تقول كارن ارمسّتنج يف كتاهبا "إَنيل املرأة" : 

ومن الصعب اآلن معرفة عدد … واحدة من أخطر أنواع اهلرطقات مسيحية، وكان ينظر إليها على أهنا
النساء الالئي قتلن خالل اْلنون الذي استمر مائيت عام، وإن كان بعض العلماء يؤكد أنه مات يف 

يبدو أن … م1914موجات تعقب املتشيطنات بقدر ما مات يف مجيع احلروب األوربية حىت عام 
 .(87)«األعداد كانت كبرية بدرجة مفزعة

أما إذا عدان إىل حال املرأة عند عرب اْلاهلية؛ فإان سنجد أن حاهلا مل يكن أفضل بكثري مما عند 
األمم األخرى ، فقد انتشـر يف بعض قبائلهم وأد البنات ومنعهن من املرياث، ويصور لنا عمر بن 

إن كنا يف اْلاهلية ما  وهللا»حال املرأة عند العرب قبل اإلسالم، فيقول:  -بكلمات جامعة  -اخلطاب 
 . (88) «نعد للنساء أمراً؛ حىت أنزل هللا فيهن ما أنزل، وقسم هلن ما قسم

وقد حذر القرآن من صنيع اْلاهلية اليت كانت تنتقص املرأة وتعتربها عاراً تتخلص منه بوأدها 
من سوء ما  يتوارى من القوم وإذا بشر أحدهم ابألنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ﴿حال الطفولة 

 (.59-58)النحل:  ﴾بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف الّتاب أال ساء ما حيكمون
من »البنات واألخوات ابملزيد من وصاته فقال:  ويف إزاء هذا الواقع اْلاهلي الظامل خص النيب 

 .(89)«يلي من هذه البنات شيئاً، فأحسن إليهن؛ ُكَن له سّتاً من النار
من كان له ثالث بنات أو »ن أحسن رعاية اإلانث من أخوات وبنات، فقال: وبّشر ابْلنة م

 .(90)«ثالث أخوات، أو ابنتان أو أختان؛ فأحسن صحبتهن واتقى هللا فيهن؛ فله اْلنة
ويرتفع اْلزاء يف حديث آخر ليبلغ ابحملسن إليهن إىل أعلى اْلنة، حيث أنبياء هللا والصاحلون من 

، أي أنه ( 91)وضم أصابعه« جاريتني حىت تبلغا؛ جاء يوم القيامة أان وهو من عال: »عباده، يقول 
 يف اْلنة كما تتجاور األصبعان يف يد الواحد فينا. جياور النيب 

كل هذا الّتغيب واحلث من اإلسالم ليبطل شرعة اْلاهلية يف انتقاص املؤنسات الغاليات الاليت 
 .(92)«ا البنات، فإهنن املؤنسات الغالياتال تكرهو »مبحبتهن فيقول:  يرغِّب النيب 

لقد قرر اإلسالم تساوي الذكر ابألنثى يف إنسانيتهما وكافة األمور العبادية، ومل مييز بينهما يف 
 شيء إال حال التعارض مع الطبيعة التكوينية والنفسية والوظيفية للذكر أو األنثى.

                                                           
 (.247-233( انظر: تعدد نساء األنبياء ، ومكانة املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ، أمحد عبد الوهاب ، ص )87)

 (.4913أخرجه البخاري ح ) (88)
 (.2629(، ومسلم ح )5995البخاري ح ) أخرجه(89) 
 (.10991(، وأمحد ح )5147(، وأبو داود ح )1916أخرجه الّتمذي ح ) (90)
 (.2631أخرجه مسلم ح ) (91)
 (.16922أخرجه أمحد ح ) (92)
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، كيف (93) «إمنا النساء شقائق الرجال»له: بقو  ملسو هيلع هللا ىلصفأما تساويهما يف اإلنسانية، فقد قرره النيب 
ن ذََكٍر َوأُنَثى  ﴿ال يتساواين ومها معاً أصل اْلنس البشـري  )احلجرات:  ﴾اَي أَيُـَّها الَناُس ِإاَن َخَلْقَناُكم مِّ

ْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَلَقْد َكَرْمَنا َبِِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف ا﴿(، ويشملهما مجيعاً تكرَي هللا للجنس البشري 13
َْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل  َن الطَيَِّباِت َوَفَضْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممِّ  (.70)اإلسراء:  ﴾َوَرَزقْـَناُهم مِّ

ن  ﴿ويقرر القرآن أهلية املرأة لإلميان والتكليف والعبادة، ومن مث احملاسبة واْلزاء  َمْن َعِمَل َصاحِلاً مِّ
)النحل:  ﴾َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـَنُه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنَـُهْم َأْجَرُهم أبَِْحَسِن َما َكانُواْ يـَْعَمُلوَن  ذََكٍر َأْو أُنَثى

فَاْسَتَجاَب هَلُْم َربُـُّهْم َأيّنِ  ﴿(، فهي كالرجل سواء بسواء، وهذا التساوي يسري يف املسؤولية الشـرعية 97
ن بـَْعٍض اَل ُأِضيُع َعَمَل عَ  ن ذََكٍر أَْو أُنَثى بـَْعُضُكم مِّ نُكم مِّ (، حيث إن هللا 195)آل عمران:  ﴾اِمٍل مِّ

ِإَن اْلُمْسِلِمنَي  ﴿يساوي بني الرجال والنساء يف ثواب وعقاب أفعال اإلنسان، بال متييز ْلنس أو لون 
َواْلَقانَِتاِت َوالَصاِدِقنَي َوالَصاِدقَاِت َوالَصاِبرِيَن َوالَصاِبرَاِت  َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنيَ 

َجُهْم َواحْلَاِفظَاِت َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقنَي َواْلُمَتَصدِّقَاِت َوالَصائِِمنَي َوالَصائَِماِت َواحْلَاِفِظنَي فـُُرو 
 (. 35)األحزاب:  ﴾اً َوالَذاِكرَاِت َأَعَد هللا هَلُم َمْغِفرًَة َوَأْجراً َعِظيماً َوالَذاِكرِيَن هللا َكِثري 

ابْلنة من أكرمها ومل يفضل الذكور  ملسو هيلع هللا ىلصويربأ اإلسالم من تفضيل الذكر على األنثى، ويعد النيب 
 . (94) «من كانت له أنثى فلم يئدها ومل يهنها ومل يؤثر ولده عليها؛ أدخله هللا اْلنة»عليها: 

وكما أوصى اإلسالم برعاية االبنة؛ فإنه أمر بذلك لكل أنثى، سواء كانت زوجة أم أّماً؛ بل وأكد 
 على رعاية حقوقها حىت يف حال العبودية، ففي حديث الثالثة الذين يؤتيهم هللا أجرهم مرتني ذكر 

األمة، فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدهبا فيحسن أدهبا، مث يعتقها فيتزوجها، فله الرجل تكون له »
 .(95)«أجران

وأما املرأة حني تكون أّماً فلإلسالم معها شأن آخر، فلئن كانت النصوص اليت أتمر برب الوالدين 
اعتربها أحق قَدم حق األم على حق األب، ف واإلحسان إليهما كثرية يف القرآن والسنة؛ فإن النيب 

فقال: من أحق  العاملني حبسن صحبة االبن وأوىل الناس بربه وإحسانه، فقد جاء رجل إىل رسول هللا 
، «مث أمك»، قال: مث من؟ قال: «مث أمك»، قال: مث من؟ قال: «أمك»الناس حبسن صحابيت؟ قال: 

 .(96)«مث أبوك»قال: مث من؟ قال: 
ل من االغّتار بقوته وظلمها، فيشهد هللا على أتكيده يوصي حبق املرأة وحيذر الرج ملسو هيلع هللا ىلصوما زال 

، فمثل هذا يتناقض مع (97) «اللهم إين أحرج )أي أشدد( حق الضعيفني: اليتيم واملرأة»على حقها: 
 القول بظلم اإلسالم للمرأة .

ولسوف نعرض تفصيالً ألهم ما يثار حول املرأة يف اإلسالم وما زعمه املبطلون من انتقاص 
 كرامتها وأنه ظلمها.  اإلسالم

                                                           
 (.234(، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ح )113(، والّتمذي ح )236(، وأبو داود ح )25663أخرجه أمحد ح ) (93)
 (.1958(، وأمحد ح )5146أخرجه أبو داود ح ) (94)
 (.3011البخاري ح ) أخرجه(95) 
 (.2548(، ومسلم ح )5971أخرجه البخاري ح ) (96)
 (.9374(، وأمحد ح )3678أخرجه ابن ماجه ح ) (97)
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 أواًل: القوامة وظلم الزوجة 
الّرَِجاُل قـََواُموَن َعَلى  ﴿قالـوا: القرآن ظلم املرأة حني جعل القوامة يف اجملتمع للرجل دون املرأة: 

 (.34)النساء:  ﴾النَِّساء مبَا َفَضَل اّلّلُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َومبَا أَنَفُقواْ ِمْن أَْمَواهِلِْم 
واْلـواب: إن نظرة سريعة إىل املنهج اإلسالمي يف التعامل مع املرأة ستكشف عن القدر العظيم 

يوصي حبسن عشرة النساء، ففي حجة الوداع وأمام مجوع الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصللمرأة يف اإلسالم، فما زال النيب 
خرياً، فإمنا هن عوان عندكم ]أي أال واستوصوا ابلنساء »فحمد هللا، وأثىن عليه، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقف النيب 

مثل األسريات عندكم[ .. أال إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على 
نسائكم فال يوطئن فرَشُكم من تكرهون، وال أيذَن يف بيوتكم ملن تكرهون، أال وحقهَن عليكم أن حتسنوا 

 . (98) «إليهن يف ِكسوهتن وطعامهن
حبسن العشرة للنساء والصرب على ما يصدر منهن من أذى اللسان، فإن املرأة  ملسو هيلع هللا ىلص وأمر النيب

واستوصوا ابلنساء خرياً، فإهنن خلقن من ِضَلع، : »ملسو هيلع هللا ىلصحبسب ِجِبَلتها أتخذ حقها بلساهنا، فقد قال 
 وإن أعوج شيء يف الِضَلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا ابلنساء

 . (99) «خرياً 
وملا كانت األسرة كسائر املؤسسات اجملتمعية واالقتصادية حتتاج إىل قائد يقودها؛ فإن القرآن 

الّرَِجاُل قـََواُموَن َعَلى النَِّساء مبَا َفَضَل اّلّلُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض  ﴿جعل القوامة يف األسرة للرجل دون املرأة 
(، فاآلية حتدد صاحب املسؤولية األوىل يف األسرة، وهو الرجل، إذ 34)النساء:  ﴾اهِلِْم َومبَا أَنَفُقواْ ِمْن أَْموَ 

ال خيلو من قيِّم مسؤول يقود من حتت واليته مبا ميتاز به عن  -صغر أم كرب  -أي جمتمع إنساين 
كل   على -اآلخرين، ككرب سنه أو امتالكه حصة أكرب يف األسهم أو خربة وأقدمية يف العمل، لكن 

 البد من وجود مدير أو مسؤول أول أو قائد هلذه املؤسسة. -حال 
 ويف حالتنا هذه حنن أمام أحد خيارين: إما أن تكون املسئولية األوىل للمرأة، أو أن تكون للرجل.

الذي ما فتئ ينادي ويصـرخ ابملساواة العمياء بني الرجل واملرأة  -إن نظرة بسيطة تتفحص عاملنا 
عن حقيقة متيز الرجل عنها يف خمتلف بلدان الداعني إىل املساواة، لذلك أسأل القارئ لتكشف لنا  -

الكرَي: كم نسبة الوزيرات إىل الوزراء يف دول العامل الذي ينادي ابملساواة بني اْلنسني؟ وكم نسبة امللوك 
اب إىل الرجال يف هذه والرؤساء من النساء يف تلك البالد؟ وكم نسبة نساء الدولة والربملان وقادة األحز 

 الدول؟!
على املرأة وبفارق كبري ، فكيف  -يف كل هذا  -ال ريب أننا مجيعاً متفقون على تقدم الرجل 

 وقع هذا عند من يدعون املساواة؟.
إن الدول اإلسكندانفية حققت أعلى األرقام العاملية يف تولية املرأة مناصب قيادية، لكنها مل 

 اذا؟%، مل 30تتجاوز نسبة الـ

                                                           
 (.1851(، وابن ماجه ح )1163أخرجه الّتمذي ح ) (98)
 (.1468(، ومسلم ح )3331أخرجه البخاري ح ) (99)
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الّرَِجاُل قـََواُموَن َعَلى النَِّساء مبَا َفَضَل هللا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َومبَا أَنَفُقواْ ِمْن  ﴿القرآن جييبنا: 
لكات واإلمكاانت ما يعينهم 34)النساء:  ﴾أَْمَواهِلِْم 

َ
(، نعم لقد خلق هللا الرجال لغاية، وأعطاهم من امل

لقيادة يف األسرة واجملتمع، ألنه مسؤول عن رعاية البيت ونفقته، فالزوجة عليها ، ومن ذلك مسؤولية ا
ُدرة مصانة، ليس واجباً عليها وال مطلوابً منها أن تكدح وتشقى ابلعمل لتضمن مكاانً هلا يف بيت 

 الزوجية، فهذا ليس من واجباهتا، وال هو متناسب مع أنوثتها وطبيعتها احلانية العاطفية اليت فطرها هللا
كلكم »عليها لتناسب مهمتها السامية يف إدارة بيتها وتربية أبنائها وإعطائهم حقهم من احلنو والرعاية 

راٍع، وكلكم مسؤول عن رعيته .. والرجل راٍع يف أهله، وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت 
 . (100)«زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها

يد املعطي العليا، وابدأ مبن تعول: »ت أو زوجة، أختاً كانت أو ابنة واملرأة مكفولة النفقة، أّماً كان
، فواجب الرجل اإلنفاق على األسرة عموماً ، وعلى (101)«أمك وأابك، وأختك وأخاك، مث أدانك أدانك

وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن »بذلك:  ملسو هيلع هللا ىلصالزوجة خصوصاً، ولو كانت ذات مال ووظيفة، فقد أمر النيب 
 . (102)«ابملعروف

 ﴿والعالقة الزوجية مجلة متبادلة من احلقوق والواجبات، وهي قائمة على مبدأ األخذ والعطاء 
( ، وهذه الدرجة )القوامة( 228)البقرة:  ﴾َوهَلَُن ِمْثُل اَلِذي َعَلْيِهَن اِبْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهَن َدَرَجةٌ 
يل متناسب مع ما أودعه هللا يف الرجل من ليست لقعود جنس النساء عن جنس الرجال، بل تفض

 استعدادات فطرية تالئم مهمته وتتناسب مع إنفاقه على األسرة. 
أكمل الرجال وسيدهم  ملسو هيلع هللا ىلصوقوامة الرجل على املرأة واألسرة ال تعِن تفرده ابلقرار، فها هو 

حلديبية أن حيلقوا يستشري أم سلمة يف مسألة تتعلق ابألمة، ال ابألسرة فحسب، فقد أمر أصحابه يوم ا
رؤوسهم وحيلوا من عمرهتم؛ ليعودوا إىل املدينة املنورة، فكرهوا ذلك ومل يقم منهم أحد، فدخل على أم 

اي نيب هللا أحتب ذلك؟ اخرج مث ال تكلم أحداً »سلمة، فذكر هلا ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: 
، فخرج، فلم يكلم أحداً منهم حىت فعل ذلك، منهم كلمة حىت تنحر بُْدَنَك، وتدعو حاِلَقك فيحِلَقك

حنر بُْدنَه، ودعا حاِلقه فحَلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم حيِلق بعضاً حىت كاد بعُضهم 
 .(103) «يقتل بعضاً غماً 

بقي أن هنمس يف آذان أصحاب هذه األبطولة، فنسأهلم: من القيم على األسرة يف كتابكم الرجال 
الرجل ليس من املرأة، بل املرأة من الرجل، وألن الرجل مل خيلق من »ء؟ وما رأيكم يف قول بولس: أم النسا

(، وهذا النص وأمثاله يفيد قوامة 9-11/8( 1)كورنثوس )« أجل املرأة، بل املرأة من أجل الرجل
ت كسائر ما سخره هللا لنا الرجل، ويفيد أيضاً ما ال نقبله، ونراه إزراء ابملرأة اليت مل ختلق للرجل، فهي ليس

 من متاع، بل هي كالرجل خملوقة لعبادة هللا وعمارة األرض مبنهجه تبارك وتعاىل.

                                                           
 (.1829(، ومسلم ح )893أخرجه البخاري ح ) (100)
 (.7065(، وأمحد ح )2532أخرجه النسائي ح ) (101)
 (.1218أخرجه مسلم ح ) (102)
 (.2734أخرجه البخاري ح ) (103)
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 اثنياً: األمر بضرب الزوجة
َوالاَليت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهَن َفِعظُوُهَن  ﴿قالــوا: القرآن ظلم املرأة حني أجاز لزوجها أن يضـرهبا: 

ُغواْ َعَلْيِهَن َسِبيالً ِإَن هللا َكاَن َعِلّياً َكِبرياً َواْهُجُروُهَن يف الْ   ﴾َمَضاِجِع َواْضرِبُوُهَن فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ
 (.34)النساء: 

واْلـواب: سبق لنا التعرف على منهج القرآن يف التعامل مع املرأة، ورأينا ما فيه من التكرَي 
كان   ملسو هيلع هللا ىلصكتب اآلخرين، فهذا هو األصل يف معاملة املرأة ، والنيب   واإلجالل الذي عَز أن َند مثيله يف

ما »، وصفته أم املؤمنني عائشة: (104)«خريكم خريكم ألهله، وأان خريكم ألهلي»منوذجاً هلذا األصل 
شيئاً قط بيده، وال امرأة وال خادماً؛ إال أن جياهد يف سبيل هللا، وما نيل منه شيء  ملسو هيلع هللا ىلصضرب رسول هللا 

 . (105)«من صاحبه إال أن ينتهك شيء من حمارم هللا فينتقم هلل عز وجلقط فينتقم 
وهكذا، فاألصل تكرَي املرأة، لكن للقاعدة شواذ، فاإلنسان مكرم، لكن اللص واجملرم يهان، 

حفظ حياته، أما القاتل فيقتل، واألصل يف املرأة تكرميها، لكن الناشز املستخفة  -يف اإلنسان -واألصل
 الزوجية ُتضرب وتؤدب إذا مل تنفع معها وسائل اإلصالح ، ولو قَتلت تُقتل.برابط 

وقد أذن القرآن الكرَي للزوج بتأديب زوجه، بل أوجب عليه ذلك، فلو كانت زوجة الواحد منا ال 
تصلي مثاًل أو امرأة انشزاً؛ فإن الزوج يندب إىل وعظها، مث هجرها إن أصرت على النشوز وتدمري احلياة 

 سرية، فإن مل ترعوي فإن هللا أذن له بضرهبا ضرابً خفيفاً غري مربح.األ
ليس أصالً يف معاملة املرأة، بل هو خاص ابلزوجة الناشز سيئِة اخللق  -كما سبق   -وهذا التأديب

 فَالَصاحِلَاُت قَانَِتاتٌ  ﴿والدين، وهو نوع من الرمحة هبا والوقاية هلا من حساب هللا وعقابه، قال تعاىل: 
اْضرِبُوُهَن فَِإْن َحاِفظَاٌت لِّْلَغْيِب مبَا َحِفَظ هللا َوالاَليت خَتَافُوَن نُُشوَزُهَن فَِعظُوُهَن َواْهُجُروُهَن يف اْلَمَضاِجِع وَ 

آخر وسائل اإلصالح،  (، فالضـرب34)النساء:  ﴾أَطَْعَنُكْم َفالَ تـَبـُْغواْ َعَلْيِهَن َسِبيالً ِإَن هللا َكاَن َعِليّاً َكِبرياً 
 ويكون بعد الوعظ واهلجر واستفراغ اْلهد يف التقوَي واإلصالح.

وحني نتحدث عن الضرب تدور يف خميلة البعض النماذج السيئة اليت يئن العامل يف شرقه وغربه 
مما  منها ، فقد أصبح العنف مع النساء والقسوة معهن مرضاً عاملياً مزرايً ابإلنسان اليوم، وهو ابلطبع

حيرمه القرآن الذي ال أيذن ابلضرب املربح، فاْلائز يف ضرب الناشز ؛ الضـرب غري املربح، وقد مثلوا هلا 
منبهاً على قدر الضرب  ملسو هيلع هللا ىلصبضرهبا ابلسواك، وهو عود صغري لو ضرب به طفل ملا أتذى، وقد قال النيب 

واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم فاتقوا هللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن أبمان هللا، »املسموح به: 
عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرابً غري مربح، وهلن عليكم 

 . (106) «رزقهن وكسوهتن ابملعروف

                                                           
 (.3795الّتمذي ح ) أخرجه(104) 
 (.2328أخرجه مسلم ح ) (105)
 (.1218مسلم ح ) أخرجه(106) 
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أما الضرب املربح الذي يّتك أثراً على اْلسد فهو حرام، وخباصة إذا كان على الوجه، فقد لعن 
أما بلغكم أين قد لعنت من وسم البهيمة »يوان على وجهه، فما ابلنا ابلزوجة : من ضرب احل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 .(107) «يف وجهها أو ضرهبا يف وجهها
ال تضرِب الوجه، وال »مسعه يؤكد على حقوقها ويقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوملا دخل معاوية القشريُي على النيب 

البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إىل تقبِّْح، وأطعْم إذا أُطعمت، واكُس إذا اكتسيت، وال هتُجر إال يف 
 .(108) «بعض؛ إال مبا حل عليهن

على املنرب يوصي ابلنساء، فيقول:  ملسو هيلع هللا ىلصألولئك الذين يضـربون زوجاهتم وقف  ملسو هيلع هللا ىلصوذماً من النيب 
 . (109) «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه»

: اي رسول هللا، إن ِل امرأة فذكر من طول رجل يشكو زوجته، فقال ملسو هيلع هللا ىلصوذات مرة جاء إىل النيب 
فأمسكها وْأُمرها، »فقال: اي رسول هللا، إهنا ذات صحبة وولد؟ قال: «. طلقها: »ملسو هيلع هللا ىلصلساهنا وإيذائها؟ فقال 

عن ضرهبا رغم سوء  ملسو هيلع هللا ىلص، فنهاه (110) «فإن يك فيها خري فستفعل، وال تضرب ظعينتك ضرَبك أَمَتك
 معاملتها وخلقها. 

ال تضربوا : »ملسو هيلع هللا ىلصض األزواج يف الظلم والتعدي والتعسف يف التأديب قال وخشية من وقوع بع
، لكن بعض الزوجات أسأن إىل أزواجهن، إذ ال يصلح حاهلن إال التأديب، فجاء عمر إىل «إماء هللا

يف ضرهبن، فأطاف  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: ذئِرَن النساُء على أزواجهن )أي نفرن واجّتأن(، فرخص  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
لقد طاف آبل حممد نساء كثري : »ملسو هيلع هللا ىلصنساء كثري يشكون أزواجهن، فقال النيب  ملسو هيلع هللا ىلصآبل رسول هللا 

 . (111) «يشكون أزواجهن، ليس أولئك خبياركم
لكل حر شريف أن يتقي هللا تعاىل يف زوجه، وأن يعف لسانه  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا نرى وصاة النيب 

الذي ما ضرب زوجاً وال قبحها، وأما أولئك  ملسو هيلع هللا ىلصويكف يده ابألذى عنها، كما كان يفعل رسول هللا 
عليهم أهنم ليسوا من خيار املؤمنني، فخريهم  ملسو هيلع هللا ىلصاملسيئون الذين يضربون زوجاهتم فحسبهم حكم النيب 

 خريان ألهله. ملسو هيلع هللا ىلصخريهم ألهله، ورسول هللا 
ن َكرِْهُتُموُهَن َعاِشُروُهَن اِبْلَمْعُروِف فَإِ  َ ﴿لقد أوجب القرآن العشرة ابملعروف حال احلب والكراهية 

(، فإن وقع طالق مث انتهت عدهتا؛ فإما 19)النساء:  ﴾فـََعَسى َأن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوجَيَْعَل هللا ِفيِه َخرْياً َكِثرياً 
 ﴾الَطاَلُق َمَراَتِن فَِإْمَساٌك مبَْعُروٍف أَْو َتْسـرِيٌح إبِِْحَساٍن  ﴿أن ميسكها مبعروف أو يسـرحها إبحسان 

 (.229لبقرة: )ا
وهذه العشرة ابملعروف للزوجة تصبح ميزاانً للخريية عند هللا يستبق فيه املسلمون إىل حمبة هللا 

إن أكمل املؤمنني »، ويف رواية: (112)«خريكم خريكم ألهله، وأان خريكم ألهلي: »ملسو هيلع هللا ىلصورضاه، فقد قال 
 . (113)«إمياانً أحسُنهم خلقاً وألطُفهم أبهله

                                                           
 (.2564أخرجه أبو داود ح ) (107)
 (.19541أخرجه أمحد ح ) (108)
 (.2855(، وحنوه يف مسلم ح )4942البخاري ح ) أخرجه(109) 
 (.15949(، وأمحد ح )142أخرجه أبو داود ح ) (110)
 (.1985(، وابن ماجه ح )2146أخرجه أبو داود ح ) (111)
 (.3795الّتمذي ح ) أخرجه(112) 
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 تاثلثاً: تعدد الزوجا
 قالــوا: القرآن ظلم املرأة حني أابح للرجل أن يتزوج عليها، ويف هذا إضرار مبصلحتها.

واْلـواب: قبل التعرف على حكم اإلسالم يف املسألة نقرر أن اإلسالم مل يكن أول من شرع هذه 
لكنها ترددت بني نوعيه: الشرعة اليت شرعتها األمم وامللل قبل اإلسالم، فقد عرفت األمم مجيعاً التعدد، 

تعدد الزوجات وتعدد اخلليالت، فقد أجاز اإلسالم األول منهما، وحرم الثاين ملا فيه من إزراء ابملرأة 
وظلم فادح هلا ، فهو جيردها من مجيع احلقوق الزوجية، فالعشيق ال يلتزم للخليلة مبا يلتزم به الزوج 

 ئهن من غري تفريق بينهم.لزوجاته من نفقة وسكن ورعاية للزوجات وألبنا
والرساالت السماوية قبل اإلسالم أابحت تعدد الزوجات، ويكفي يف إثبات ذلك أن نذكر أن 

العهد القدَي الذي يؤمن به اليهود والنصارى يقر أبن إبراهيم كان متزوجاً من ثالث زوجات )سارة 
ل(، واأَلمتني )زلفة وبلهة(، )انظر وهاجر وقطورة(، وأما يعقوب فكان متزوجاً من األختني )ليئة وراحي

كانت له »(، ويذكر الكتاب املقدس أن داود كان له سبع زوجات، وأن ابنه سليمان النيب: 29التكوين 
(، فالتعدد مشروع 11/3( 1)سفر امللوك )« سبع مائة من النساء السيدات، وثالث مائة من السراري

 يف شرائع التوراة ومن غري ضوابط وال شروط.
ما املسيحية فهي حترم تعدد الزوجات رغم أنه مل يرد عن املسيح ما يبطل هذه الشريعة التوراتية، وأ

 (.5/17مىت « ) ما جئت لنقض الناموس أو األنبياء، بل ألكمل»فاملسيح يقول: 
(: 3/12( 1بل إن العهد اْلديد يشري إىل مشـروعية التعدد، حيث يقول بولس يف )تيمواثوس )

، « ن األسقف بال لوم بعَل امرأة واحدة ... ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدةفيجب أن يكو »
 ويفهم منه منع تعدد الزوجات للشماس، وجوازه لغريه.

وقد بقيت قضية تعدد الزوجات صيحة تنادي هبا فرق مسيحية شىت مثل "جتديدية العماد" "األان 
لميالد ، وكان القس الالمعمداين جان بوكلسون اببتيست" يف أملانيا يف أواسط القرن السادس عشـر ل

م( يقول: 1531الشهري بيوحنا الليداوي حاكم مدينة مونسّت األملانية اليت أمساها )أورشليم اْلديدة( )
 من يريد أن يكون مسيحياً حقيقياً فعليه أن يتزوج عدة زوجات.

وا عنه إال بضغط من السلطات ومبثله اندت فرقة املورمون يف مطلع القرن التاسع عشر، ومل يتخل
 املدنية يف أواخر القرن التاسع عشر.

وقد بلغت الدعوة إىل إابحة تعدد الزوجات مبلغاً ملحوظاً عند مفكري الغرب وعلمائهم؛ وخباصة 
بعد أن عانت أورواب من نقص شديد يف عدد الرجال نتيجة للحربني العامليتني اليت قتل فيهما أكثر من 

 . (114)وكذلك النتشار الفواحش والزان وزايدة عدد اللقطاءمليون رجل،  48
ولو عدان للحديث عن عرب اْلاهلية لرأينا أن التعدد شائع عندهم من غري ضوابط، فكان 

اخّت : »ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  له لبعضهم عشر زوجات، فقد أسلم غيالن بن سلمة الثقفي، وحتته عشر نسوة، فقال
                                                                                                                                                                      

 (.23684(، وأمحد ح )2612الّتمذي ح ) أخرجه(113) 
(، والتبشــــري واالستشــــراق، حممــــد عــــزت 241-240صــــريح بــــني عبــــد هللا وعبــــد املســــيح، عبــــد الــــودود شــــليب ، ص )( انظــــر: حــــوار 114)

 (.204الطهطاوي ، ص )
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 ملسو هيلع هللا ىلصللنيب  ذلك فيقول: أسلمت وعندي مثاين نسوة ، فذكرت، وأما عمرية األسدي (115) «منهن أربعاً 
  .(116) «اخّت منهن أربعاً »فقال: 

وهكذا فالتعدد موجود قبل اإلسالم، ومن غري ضوابط، وذلك لواقعية هذه الشرعة، وحاجة بعض 
األزواج إىل الزواج بغري زوجته ملرضها أو لعدم قدرهتا على اإلَناب أو توقفها، أو لغري ذلك من 

 سباب، ولوال تعدد الزوجات ملا تزوجت الكثري من العوانس واملطلقات وذوات األمراض.األ
لقد كان اإلسالم واقعياً حني أقر شريعة التعدد، فتزوج الزوج أبخرى أوىل من طالق األوىل، وأوىل من 

اح اجملتمعات العالقة احملرمة، فالتعدد املشروع يغلق الباب أمام تعدد العشيقات غري املشروع الذي جيت
 اإلنسانية اليت ترفض التعدد. 

% من األزواج يف أورواب 75م أن 1980جاء يف إحصائية عن اخليانة الزوجية منشورة يف مايو 
خيونون زوجاهتم، وأفادت إحصائية أخرى أن مليون امرأة تقريباً عملن يف البغاء أبمريكا خالل الفّتة من 

 حدث أسوأ وأفظع، فما هو السبب يف كل هذا البالء؟.م(، واإلحصائيات األ1990م إىل 1980)
إن نبضة اْلنس »ولنسمع إىل املصلح الشهري مارتن لوثر مؤسس فرقة الربوتستانت وهو جييب: 

قوية لدرجة أنه ال يقدر على العفة إال القليل .. من أجل ذلك الرجل املتزوج أكثر عفة من الراهب ... 
به أيضاً، كعالج القّتاف اإلمث، كبديل عن االتصال اْلنسي غري بل إن الزواج ابمرأتني قد يسمح 

 .(117)«املشروع
إن البشرية ال غناء هلا عن تعدد الزوجات إذا شاءت أن حتيا حياة العفة والطهر، وهذا ما 

ستقودان إليه دراسة بسيطة لإلحصاءات العاملية اليت تشري إىل زايدة مطردة لنسبة النساء، فإذا كان عدد 
ث يف الوالايت املتحدة األمريكية يزيد على عدد الذكور أبربعة ماليني امرأة، فإن اجملتمع األمريكي اإلان

 خمري بني القبول أبربعة ماليني بغي أو أبربعة ماليني أسرة شرعية تتعدد فيها الزوجات.
 يصلح وهكذا فإن إابحة القرآن لتعدد الزوجات صورة من حكمة هللا احلكيم ، إذ واقع األرض ال

إال مبثل هذا التشريع، فعدد نساء البشر اليوم يربو على رجاهلا أبربعمائة مليون امرأة، مما جيعل تعدد 
الزوجات ضرورة ملحة لكل جمتمع خيشى الفساد وحيذر االحنالل، لذلك تقول املستشـرقة اإليطالية 

ريقـة ُمْطَلَقـة على أن تعـدد الزوجـات إنه مل يـَُقم الدليل حىت اآلن أبي ط»الشهرية  لورافيشيا فاغلريي": 
هو ابلضـرورة شّر اجتماعي وعقبـة يف طريق الّتقـّدم .. ويف استطاعتنا أيضا أن ُنصـّر على أنـه يف بعض 

مراحـل الّتطـور االجتماعي عندما تنشأ أحوال خاصة بعينها ، كأن يُقتل عـدد من الذكور ضخم إىل حـّد 
 .(118)«؛ ُيصبح تعـدد الزوجات ضرورة اجتماعية استثنائي يف احلـرب مثالً 

لكن واقعية اإلسالم يف إابحة التعدد مل ختَل مبثاليته يف التشريع، فقد حدده أبربع زوجات فقط؛ 
حىت يقدر الرجل على الوفاء حبقوقهن، كما سَيج اإلسالم هذه الشرعة وزاهنا جبملة من اآلداب 

لقرآن من مسؤولية املمارسات اخلاطئة اليت يقع هبا بعض املعددين والضوابط، اليت تلزم املنصف بتربئة ا
                                                           

 (.4595(، وأمحد ح )1953(، وابن ماجه ح )128أخرجه الّتمذي ح ) (115)
 ( .2241أخرجه أبو داود ح ) (116)
 (.185،  165-156األنبياء، ومكانة املرأة يف اليهودية واملسيحية واإلسالم، أمحد عبد الوهاب ، ص )انظر: تعدد نساء  (117)
 (.426قالوا عن اإلسالم، عماد الدين خليل ، ص ) (118)
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الذين مل يتأدبوا آبدابه، ومل يفقهوا أن تعدد الزوجات ليس شهوة عابرة، بل هو مزيد من املسئوليات اليت 
 جيب على الزوج القيام هبا والوفاء بكل متطلباهتا املالية واالجتماعية واإلنسانية.

 هذا اخلصوص أنه كتب على الزوج العدل بني نسائه أو االمتناع عن ومن آداب اإلسالم يف
َن النَِّساء َمثْـىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع فَ  ﴿التعدد:  ِإْن َوِإْن ِخْفُتْم َأالَ تـُْقِسطُواْ يف اْليَـَتاَمى فَانِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِّ

( ، والعدل يشمل السكن والنفقة وغريها 3)النساء:  ﴾ْت أمَْيَانُُكمْ ِخْفُتْم َأالَ تـَْعِدُلواْ فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلكَ 
 من مستحقات الزوجية.

من صورة كثرياً ما نراها عند املعددين، وهي امليل إىل إحدى الزوجتني ، فهذا  ملسو هيلع هللا ىلصوحذر النيب 
إحدامها على من كان لـه امرأاتن مييل مع »النوع من الظلم توعد هللا فاعله بعقوبة خاصة يوم القيامة: 

 . (119) «األخرى؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط
ولو عدان إىل قول القائلني أن تعدد الزوجات فيه ظلم للزوجة األوىل وإهانة لكرامتها، فجوابه: فإن 

 التعدد فيه مصلحة للزوجة األخرى وإكرام هلا، فكيف تفوت هذه املصلحة؟
مبباركة أسرهتا من الرجال والنساء الذين رأوا أن تزوجها  مث إن الزوجة الثانية ستغدو شريكة األوىل

من متزوج بغريها خري هلا من أن تكون بال زوج، وهو صيانة هلا ، ويؤهلها لتكون زوجة فاضلة بداًل من 
 أن تكون خليلة أو عشيقة بال حقوق وال كرامة، مث ال تلبث أن تصري إىل الشارع.

د شو" أن إابحة تعدد الزوجات هو العالج ملشاكل الغرب ، ولذلك يرى الكاتب اإليرلندي "برانر 
إن أورواب لو أخذت هبذا النظام لوفرت على شعوهبا كثرياً من أسباب االحنالل والسقوط اخللقي »فيقول: 

 «.والتفكك العائلي
إذا نظران إىل تعدد الزوجات يف اإلسالم من الناحية »ويقول املستشرق الشهري "هك فارلني" : 

ألرقى أسلوب من  -حبال من األحوال -تماعية أو األخالقية أو املذهبية، فهو ال يعد خمالفاً االج
أساليب احلضارة واملدنية، بل هو عالج عملي ملشاكل النساء البائسات والبغاء، واختاذ احملظيات، ومنو 

 .(120) «عدد العوانس املطرد يف املدنية الغربية أبورواب وأمريكا

                                                           
 (.8362(، وأمحد ح )1969أخرجه ابن ماجه ح ) (119)
 (.149اإلسالم وحقوق املرأة ، إبشراف د. جعفر عبد السالم ، ص ) (120)
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 ملرأة واملرياثرابعاً: حقوق ا
قالــوا: القرآن يغنب املرأة حني جيعل هلا من املرياث نصف ما للرجل، ويف ذلك انتقاص من أهلية 

 املرأة، ومعاملتها على أهنا نصف إنسان!!.. 
هللا واْلواب: سبق بيان صور التساوي بني اْلنسني يف اإلنسانية، ورأينا تساويهما يف املنزلة عند 

: ملسو هيلع هللا ىلص وجزائه وعقابه، واستقر لدينا أن التفاضل بينهما إمنا هو لدواع مادية حبتة، فاألصل يف املسألة قوله
 .(121)«إمنا النساء شقائق الرجال»

وقبل أن نقف على سبب اختالف الذكور عن اإلانث يف املواريث أود تذكري الطاعنني على 
فكلم الرب موسى قائالً ... »القرآن أبن كتبهم املقدسة حترم املرأة من املرياث كلية حال وجود أشقاء هلا 

 –( ، و يفهم من السياق التورايت 27/8)العدد « أميا رجل مات وليس له ابن؛ تنقلون ملكه إىل ابنته
 (.3-17/1انظر يشوع أن وجود االبن مينع توريث االبنة )و  -الذي يؤمن به اليهود والنصارى 

وهللا إن كنا يف »وحني جاء اإلسالم كان عرب اْلاهلية حيرمون املرأة من املرياث، يقول عمر:  
، فألغى اإلسالم (122) «اْلاهلية ما نعد للنساء أمراً؛ حىت أنزل هللا فيهن ما أنزل، وقسم هلن ما قسم

  وفق قواعد ثالثة:شرعة اْلاهلية، وأحل بدالً عنه نظام اإلرث اإلسالمي املبِن
أواًل: مراعاة درجة القرابة بني امليت والوارث ، فكلما اقّتبت الصلة ابمليت زاد النصيب يف 

املرياث، وكلما ضعفت الصلة قَل النصيب يف املرياث، دومنا اعتبار ْلنس الوارثني، فابنة املتوىف أتخذ 
 ّتكة لو ورثت مع األب واألم.أكثر من والد املتوىف أو جده أو أخيه ، وهي تنال نصف ال

اثنيـاً: مراعاة موقع اْليل الوارث من التتابع الزمِن لألجيال، فاألجيال الناشئة تقدم على األجيال 
الكبرية، ألهنا تستقبل األعباء والنفقات من دراسة وزواج وإنفاق على األبناء، بعكس الكبار الذين غالباً 

لذكورة واألنوثة، فبنت املتوىف ترث )النصف( أي أكثر من أم املتوىف ما ختف نفقاهتم، ومرة أخرى ال أثر ل
 وأبيه، وحىت لو كان األب هو مصدر الثروة اليت لالبن .

اثلثاً: مراعاة العبء املاِل الذي سيتحمله الوارث، وفق قاعدة الُغنم ابلُغرم، فكلما كانت األعباء 
ر واألنثى، ألن األعباء املالية على الذكر أكثر، عليه أكثر فإنه يرث أكثر، وبسبب هذا يتفاوت الذك

فالذكر مكلف إبعالة األنثى؛ زوجة كانت أم أختاً أم بنتاً، فهي ترث من أبيها، ويرعاها أخوها وزوجها 
 .(123)وابنها

ألف  100ولو شئنا أن نضرب مثالً أبخ وأخت وراث عن أبيهما، فلو ورث الذكر عن أبيه 
طلوب منه أن ينفق على عائلته كساء وغذاء وسكناً، بينما أخته مكفولة ألفاً، فاألخ م 50واألنثى 

النفقة يف بيت زوجها، وإذا كان األخ يدفع مهراً، فإن األخت أتخذ مهراً، عالوة على النفقات األخرى 
اليت خيتص هبا الرجال دون النساء، كتحمل دفع دية قتل اخلطأ مع العصبة واألقارب، فهذا وأمثاله 

 ى األخ دون أخته الوارثة لنصف ما ورث.واجب عل
                                                           

 (.25663(، وأمحد ح )236(، وأبو داود ح )113خرجه الّتمذي ح )أ (121)
 (.4913أخرجه البخاري ح ) (122)
 انظر: املفصل يف الرد على شبهات أعداء اإلسالم ، ]كتاب إلكّتوين[. (123)
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وهكذا، حني جعل هللا للذكر مثل حظ أنثيني من املرياث مل يقض بذلك هلوان النساء أو ظلمهن، 
 بل قسم املال ووزعه تقسيماً مادايً حبتاً يتناسب واملسئوليات املنوطة بكل منهما يف اجملتمع واألسرة.

 :(124)صف الرجل ال تعدو ثالث حاالتمث إن احلاالت اليت ترث فيها املرأة ن
يُوِصيُكُم هللاُ يف َأْواَلدُِكْم لِلذََكِر  ﴿أ( أوالد املتوىف ، فالذكور يرثون ضعف اإلانث، لقوله تعاىل: 

 (.11)النساء:  ﴾ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـنْيِ 
 ﴿عاىل: ب( التوارث بني الزوجني ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه، لقوله ت

تـَرَْكَن ِمن بـَْعِد َوِصَيٍة  َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أَْزَواُجُكْم ِإن مَلْ َيُكن هَلَُن َوَلٌد فَِإن َكاَن هَلَُن َوَلٌد فـََلُكُم الرُّبُُع ممَا
ن يُوِصنَي هِبَا أَْو َدْيٍن َوهَلَُن الرُّبُُع ممَا تـَرَْكُتْم ِإن ملَْ َيُكن َلُكْم َولَ  ٌد فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهَن الثُُّمُن ممَا تـَرَْكُتم مِّ

 (.12)النساء:  ﴾بـَْعِد َوِصَيٍة تُوُصوَن هِبَا أَْو َدْيٍن 
ج( أيخذ أبو املتوىف ضعف زوجته )أم املتوىف( إذا مل يكن البنهما وارث، فيأخذ األب الثلثني 

 وزوجته الثلث.
 ﴿لثالث فإن األنثى ترث مثل الذكر يف حاالت، كما يف مسألة الكاللة ويف مقابل هذه احلاالت ا

ُهَما السُُّدُس فَِإن َكانُـ  نـْ َواْ أَْكثـََر ِمن َذِلَك َوِإن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكالَلًَة أَو اْمرَأٌَة َولَُه َأٌخ أَْو أُْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
 (.12)النساء:  ﴾فـَُهْم ُشرََكاء يف الثُـُّلِث 

وال أرى عمر قضى بذلك »كما قد قضى عمر ابلتساوي بني األخوة ألم ذكوراً وإاناثً، قال الزهري: 
فَِإن َكانـَُواْ أَْكثـََر ِمن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاء  ﴿، وهلذه اآلية اليت قال هللا تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصحىت علم ذلك من رسول هللا 

 . (125)(«12)النساء:  ﴾يف الثُـُّلِث 
َوألَبـََوْيِه ِلُكلِّ  ﴿ى القرآن بني الوالدين يف إرثهما من ولدمها؛ إذا كان له ولد ومرة أخرى ساو 

ُهَما السُُّدُس ممَا تـََرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد  نـْ  (.12)النساء:  ﴾َواِحٍد مِّ
وهناك أحوال كثرية ترث األنثى فيها أكثر من الرجل، فتقدم االبنة مثاًل على األب واألخ والعم 

 ال، بل قد ترث هي، وال يرثون.واخل
وهكذا فالتفاوت يف قسم املرياث بني الذكور واإلانث ليس مطرداً، وهو متعلق مبنظومة اإلسالم 
االجتماعية ومقتضياهتا يف توزيع املسؤوليات والنفقات، ووفق هذه االلتزامات يتوزع اإلرث بني الذكور 

 واإلانث.
واإلسالم قد رفع »املستـشرق غوستاف لوبون، حيث يقول: وبتم الرد على هذه األُبطولة بشهادة 

حال املرأة االجتماعي وشأهنا رفعاً عظيماً بداًل من خفضها، خالفاً للمزاعم املكررة على غري هدى، 
 «.والقرآن قد منح املرأة حقوقاً إرثية أحسن مما يف أكثر قوانيننا األوربية

                                                           
 (.141-140ندوات علمية حول الشريعة اإلسالمية وحقوق اإلنسان يف اإلسالم ، رابطة العامل اإلسالمي، ص ) (124)
 (.3/888أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ) (125)
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القرآن ابلغة العدل واإلنصاف.. ويظهر من مقابليت  وتعد مبادئ املرياث اليت نص عليها»ويقول: 
الالئي يُزعم أن  -بينها وبني احلقوق الفرنسية واإلَنليزية أن الشريعة اإلسالمية منحت الزوجات 

 .(126)«حقوقاً يف املرياث ال َند مثلها يف قوانيننا -املسلمني ال يعاشروهنن ابملعروف 

                                                           
 (.401، 389حضارة العرب ، غوستاف لوبون، ص ) (126)
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 خامساً: شهادة املرأة
َواْسَتْشِهُدواْ َشِهيَدْيِن من ﴿لقرآن شهادة املرأة بنصف شهادة الرجل يف قوله: قالــوا: جعل ا

ا فـَُتذَكَِّر ِإْحَدامُهَا ّرَِجاِلُكْم فَِإن مَلْ َيُكواَن َرُجَلنْيِ فـََرُجٌل َواْمرََأاَتِن ممَن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء َأن َتِضَل ْإْحَدامهَُ 
 (، فزعموا أن يف ذلك انتقاصاً للمرأة، واستهانة هبا.282)البقرة:  ﴾اأُلْخَرى 

واْلـواب: األمر الوارد يف اآلية ليس موجهاً إىل القاضي واحلاكم، كما يظن الكثريون، إمنا هو 
لصاحب املال الذي يداين آخر، فأمره هللا بكتابة الَدْين حلفظه ؛ فإن عجز عن ذلك، فليستشهد عليه 

 وامرأتني، حىت ال يضيع حقه بنسيان املرأة الواحدة ملثل هذا األمر، الذي شهيدين من الرجال، أو رجالً 
 ال تضبطه النساء عادة.

وقد عللت اآلية السبب الذي ألجله طلب هللا من صاحب الدين االستيثاق ملاله بشهادة امرأتني 
(، أي خوف نسياهنا 282)البقرة:  ﴾َأن َتِضَل ْإْحَدامُهَا فـَُتذَكَِّر ِإْحَدامُهَا اأُلْخَرى  ﴿أو رجل واحد 

فحسب، ألن املسائل املالية مما ال تضبطه النساء وال تعىن به عادة. وضالهلا وخطؤها ينشأ من أسباب 
 مادية حبتة، لعل أمهها قلة خربة املرأة مبوضوع التعاقد، مما قد جيعلها غري حافظة لكل دقائقه ومالبساته.

 احملاكم والقضاء بنصف شهادة الرجل، فالقاضي يقضي مبا لكن هذا ال يعِن أن شهادة املرأة يف
، وقد (127) «البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه: »ملسو هيلع هللا ىلصيتيـسر له من األدلة، عماًل بقوله 

يقضي القاضي بشهادة رجل واحد أو بشهادة امرأة واحدة، أو أبقل من ذلك، كما يوضحه ابن القيم 
اسم ملا يبني احلق ويظهره، وهي اترة تكون أربعة شهود، واترة ثالثة، ابلنص  إن البينة يف الشرع»بقوله: 

يف بينة املفلس، واترة شاهدين، وشاهد واحد، وامرأة واحدة، وتكون نُكوالً ]امتناعاً عن اليمني[ .. 
، أي عليه أن يظهر ما يبني صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من  «البينة على املدعي: »ملسو هيلع هللا ىلصفقوله 

 .(128)«لطرق ُحكم لها
فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد واملرأتني بدل عن »ويقول وهو يرد هذه الشبهة: 

الشاهدين، قيل: القرآن ال يدل على ذلك، فإن هذا أمر ألصحاب احلقوق مبا حيفظون به حقوقهم، 
ىل ما دوهنا.. وهو سبحانه مل فهو سبحانه أرشدهم إىل أقوى الطرق، فإن مل يقدروا على أقواها انتقلوا إ

يذكر ما حيكم به احلاكم، وإمنا أرشدان إىل ما حُيفظ به احلق، وطرق احلكم أوسع من الطرق اليت حُتفظ 
 .(129)«هبا احلقوق

واملرأة العدل كالرجل يف الصدق واألمانة »ويقول مبيناً علة التمييز بني شهادة الرجل واملرأة: 
ليها السهو والنسيان قويت مبثلها، وذلك قد جيعلها أقوى من الرجل الواحد والداينة إال أهنا ملا خيف ع

أو مثله، وال ريب أن الظن املستفاد من شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن املستفاد من 
 .(130)«رجل واحد دوهنما ودون أمثاهلما

                                                           
 (.1341أخرجه الّتمذي ح ) (127)
 (.34الطرق احلكمية، ابن القيم، ص ) (128)
 (.219الطرق احلكمية، ابن القيم ، ص ) (129)
 (.219املصدر السابق، ص ) (130)
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يشهد لصحة هذا الفهم أن جممل الشهادات تتساوى فيها شهادة الذكر واألنثى ، ففي ومما 
شهادات اللعان بني األزواج تتساوى شهادة الرجل وزوجته، فشهاداهتا األربع يف اللعان تعدل شهادات 

هَلُْم ُشَهَداُء ِإاَل أَنـُْفُسُهْم  َواَلِذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكنْ  ﴿زوجها األربع، وذلك مقرر يف قوله تعاىل: 
َواخْلَاِمَسُة َأَن َلْعَنَة هللا َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن  َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت اِبهلل ِإنَُه َلِمَن الَصاِدِقنَي 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد أَْربََع َشَهادَ  اْلَكاِذِبنَي  َواخْلَاِمَسَة َأَن  اٍت اِبهلل ِإنَُه َلِمَن اْلَكاِذِبنَي َويَْدرَأُ َعنـْ
َها ِإْن َكاَن ِمَن الَصاِدِقنَي   (.9-6)النور:  ﴾َغَضَب هللا َعَليـْ

ولن يفوتنا التنبيه إىل أمر مهم، وهو تساوي شهادة املرأة ابلرجل يف أهم الشهادات اليت ال مدخل 
قلة اخلربة، أي حني يكون االعتماد على جمرد الذكاء واحلفظ، وذلك  فيها للعاطفة الغالبة على املرأة أو

 يف األمور الدينية، فتقبل رواية املرأة للحديث كالرجل متاماً، ومثله يف سائر العلوم.
وقد جعل الشارع شهادة املرأة معتربة يف بعض املسائل اليت قد ال يقبل فيها شهادة الرجال،  

 ﴿طلع عليها الرجال عادة، كإثبات الوالدة وحيضة املطلقة وطهرها يف قوله: كاألمور النسائية اليت ال ي
ْرَحاِمِهَن ِإن ُكَن يـُْؤِمَن َواْلُمطََلَقاُت يـَتَـَرَبْصَن أِبَنُفِسِهَن َثالَثََة قـُُرَوٍء َوالَ حيَِلُّ هَلَُن َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق هللا يف أَ 

 (.228)البقرة:  ﴾اِبهلل َواْليَـْوِم اآلِخِر 
قبل شهادة امرأة واحدة يف الرضاع، ففي حديث عقبة بن احلارث أنه  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح أن النيب 

، ففرق  ملسو هيلع هللا ىلصتزوج أم حيىي بنت أيب إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكر ذلك للنيب 
 .(131)بينهما

التشريع القرآين الذي جعل شهادة املرأة بنصف شهادة الرجل يف مسائل الَدْين وأمثاهلا مل إن 
يصنعه إجحافاً حبقها أو استهانة مبقامها وإنسانيتها، وإمنا هو مراعاة لقدراهتا ومواهبها، وإال فإن أهليتها  

 كالة والشركة والوقف والعتق...كأهلية الرجل متاماً يف كثري من املعامالت كالبيع والشفعة واإلجارة والو 

                                                           
 (.2659أخرجه البخاري ح ) (131)
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 سادساً: طالق املرأة
قالــوا: القرآن ظلم املرأة حني أذن ابلطالق بني الزوجني، واملفروض أن تكون احلياة الزوجية على 

 التأبيد، وقالوا أبنه ظلم املرأة حني جعل الطالق بيد الرجل، دون املرأة.
م بال استثناء، وما من أمة وال شرعة إال واْلـواب: أن الطالق شرعة موجودة عند كل األم

وأابحت الطالق وْلأت إليه كحل ال مفر منه يف إهناء اخلالفات املستعصية بني األزواج، فالعهد القدَي 
يبيح الطالق، والعهد اْلديد كذلك يبيح الطالق بعلة الزان، وإن حرمه فيما عدا ذلك، لكن هذا التحرَي 

باً يف انتشار الزان والعالقات احملرمة بدون زواج، حيث يعيش الرجل أدى إىل مفسدة عظمى، فكان سب
مع املرأة سنني طويلة قبل أن يتزوجا، وال مينعهما عن الزواج إال خشية وقوع الفراق، فال يتزوجان إال بعد 

 أن ينجبا عدداً من األبناء، ويتأكدا من دميومة زواجهما واستغنائهما عن االنفصال.
ة اجتماعية معروفة يف الشرائع قبل اإلسالم، وهي مقررة اليوم يف كافة القوانني إن الطالق ضرور 

إن من أعظم البالاي مصاحبة من ال »املدنية، فكيف يطالب املرء إبمساك زوجة ال يطيقها ، وقد قيل: 
 «.يوافقك وال يفارقك

والرمحة اليت جيعلها هللا بني ويقرر اإلسالم أن األصل يف احلياة الزوجية الدميومة اليت حترسها املودة 
َنُكم َمَوَدًة َوَرمحَْ  ﴿الزوجني  َها َوَجَعَل بـَيـْ ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجاً لَِّتْسُكُنوا إِلَيـْ ًة ِإَن يف َوِمْن آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

النكاح، وحَث الزوج يف اإلبقاء  (، فقد رغب القرآن يف دميومة21)الروم:  ﴾َذِلَك آَلاَيٍت لَِّقْوٍم يـَتَـَفَكُرونَ 
َوَعاِشُروُهَن اِبْلَمْعُروِف فَِإن َكرِْهُتُموُهَن فـََعَسى َأن  ﴿على العالقة الزوجية حىت حال الكراهية بني الزوجني 

 (.19)النساء:  ﴾َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوجَيَْعَل هللا ِفيِه َخرْياً َكِثرياً 
خريُكم »املرأة، وجعل ذلك ميزاانً خلرييته بني املؤمنني:  الزوج حبسن تبعل ملسو هيلع هللا ىلصكما أوصى النيب 

، وأوصاه ابحملافظة على رابط الزوجية وإن وجد يف زوجته ما (132) «خريُكم ألهله، وأان خريُكم ألهلي
 .(133)« ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر»يكره، فليأنس بغريه مما حيب: 

 «أبغض احلالل إىل هللا تعاىل الطالق»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصي املروي عن النيب وكره اإلسالم الطالق فف
، ورغم ضعف إسناده فمعناه صحيح، وهو أمر ال خيفى على من تدبر اآلية اليت جعلت التفريق (134)

ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن بِِه بـَنْيَ اْلَمْرءِ  ﴿بني الزوجني بعض كيد السحرة والشياطني:   ﴾َوَزْوِجِه  فـَيَـتَـَعَلُموَن ِمنـْ
 (، فال يليق ابملسلم أن يوافق مراده مراد الشياطني بال حاجة ماسة لذلك.102)البقرة: 

وحلماية األسرة من الوصول إىل الفراق ابلطالق أوجب اإلسالم حسن العشـرة بني الزوجني حىت 
َسى َأن َتْكَرُهواْ َشْيئاً َوجَيَْعَل هللا ِفيِه َخرْياً  َوَعاِشُروُهَن اِبْلَمْعُروِف فَِإن َكرِْهُتُموُهَن فـَعَ  ﴿يف حال الكراهية 

الَطاَلُق َمَراَتِن فَِإْمَساٌك  ﴿(، وخرَي الزوج بعد طلقتني بني املعروف واإلحسان 19)النساء:  ﴾َكِثرياً 
 (.229)البقرة:  ﴾مبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح إبِِْحَساٍن 

                                                           
 (.1977(، وابن ماجه ح )3895جه الّتمذي ح )أخر  (132)
 (.1469أخرجه مسلم ح ) (133)
 (، ويف إسناده ضعف.2018(، وابن ماجه ح )2178أخرجه أبو داود ح ) (134)
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نهما من عالقة، وحثهما على وأد الشقاق والنفور بكل وشرع القرآن للزوجني إصالح ما يفسد بي
َوِإِن اْمرَأٌَة َخـاَفْت ِمن بـَْعِلَها ُنُشوزاً َأْو ِإْعرَاضاً َفاَل ُجَناَْح َعَلْيِهَما َأن ُيْصِلَحا ﴿طريق يؤدي إىل الصلح 

رٌ  نَـُهَما ُصْلحاً َوالصُّْلُح َخيـْ يصلحا ما بينهما بنفسيهما (، فإذا مل يستطع الزوجان أن 128)النساء:  ﴾بـَيـْ
ومل حيققا الوفاق بوسائلهما اخلاصة؛ فإن هللا أيمرمها بعرض األمر على جملس عائلي يتكون من حكمني، 
أحدمها من أهله، واآلخر من أهلها، ليبحثا أسباب الشقاق، ويسعيا إلحالل الصفاء والوائم حمل النفور 

ا فَابـَْعثُواْ َحَكماً ّمْن أَْهِلِه َوَحَكماً ّمْن أَْهِلَها ِإن يُرِيَدا ِإْصالحاً يـَُوّفِق َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهمَ ﴿واخلصام: 
نَـُهَما  (.35)النساء:  ﴾هللا بـَيـْ

فإن استحالت احلياة بني الزوجني فإن اإلسالم أذن للزوج بطالق املرأة مرتني من غري أن خيرجها 
ه هلا يف طهر مل جيامعها فيه ، فهذا الشرط مينع الطالق حال من بيتها قبل انتهاء عدهتا، وأن يكون طالق

احليض وامتناع العشـرة الزوجية، وهو شرط ال يتحقق يف احلياة الزوجية إال مع النُـْفرة الشديدة املانعة 
 لدميومة احلياة األسرية.

ْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى َولِْلُمطََلَقاِت َمَتاٌع ابِ  ﴿ويضع القرآن للمطلقة حقاً على زوجها، وهو املتعة 
 ﴿(، وهو مبلغ من املال جيرب فيه خاطرها ومل حيدد القرآن مقداره، بل قال: 241)البقرة:  ﴾اْلُمَتِقنَي 

 (.263رة: )البق ﴾َوَمتُِّعوُهَن َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقّتِ َقْدرُُه َمَتاعاً اِبْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمْحِسِننَي 
 الطالق بيد الرجل حلكم ال ختفى: –كما الشرائع السابقة   –وقد وضع اإلسالم 

أواًل: عاطفية املرأة تؤدي إىل تسرعها يف األمور، بينما الرجل بعقليته الغالبة أقدر على حتمل مثل  
 هذا القرار والّتوي يف اختاذه.

عه من مهر مقدم، وما يلزمه من مهر مؤجل اثنياً: الطالق حيمل الزوج تبعات مالية كخسارة ما دف
ونفقة العدة وأجرة الرضاعة واحلضانة إن كان له طفل أو أطفال من زوجته املطلقة، وهذا كله مما حيمل 

الزوج على التأين وعدم العجلة يف تطليق زوجته، ورمبا تزول أسباب طالقها يف حالة أتنيه وعدم عجلته، 
 ستلحق به بسبب قراره، ال بسبب قرار يتخذه غريه. إضافة إىل أن اخلسائر املالية 

وحيفظ اإلسالم للمرأة حقوقها املالية حني الطالق، فال جييز للزوج أن أيخذ شيئاً مما أعطاها إايه؛ 
ُتْم ِإْحَداُهَن ِقْنطَارًا َفالَ أتَْ ﴿ولو كان كثرياً  ًئا أأََتُْخُذونَُه َوِإْن أََرْدمتُُّ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَيـْ ُخُذوا ِمْنُه َشيـْ

يثَاقًا َغِليظًاوََكْيَف أَتُْخُذونَُه َوَقْد  بـُْهَتااًن َوِإمْثًا مُِّبيًنا )النساء:  ﴾أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإىَل بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكم مِّ
20.) 

قاضي أن يطلقها من وإذا كان القرآن يعطي الزوج قرار الطالق فإنه جييز للمرأة أن تطلب من ال
زوجها بعد أن تبدي األسباب املوجبة لذلك ، كما جييز فقهاء اإلسالم هلا أن تشّتط يف عقدها حقها 

يف طالق نفسها إن شاءت، فإذا رضي الزوج هبذا الشرط وانعقد العقد هبذا الشرط؛ صار هلا حق تطليق 
 نفسها؛ إبرادهتا.

تخلص من رابط الزوجية، وهي اخللع الذي تردُّ فيه كما يعطيها القرآن فرصة معادلة للطالق لل
(، 229)البقرة:  ﴾َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت بِِه  ﴿بعضاً مما دفعه الزوج، وحتصل على طالقها 

 فهذا حيفظ للزوج حقه املاِل، وحيفظ هلا حقها يف فسخ النكاح الذي ترى أهنا تتضرر به.
ترغب يف طالق زوجها قالت: إين ال أعتب  ملسو هيلع هللا ىلصملا جاءت امرأة اثبت بن قيس إىل النيب لذا  

]كان « أتردين عليه حديقته؟: »ملسو هيلع هللا ىلصعليه يف خلق وال يف دين، ولكِن أكره الكفر يف اإلسالم، فقال هلا 
 .(135)«اقبل احلديقة، وطلقها تطليقة»لثابت:  ملسو هيلع هللا ىلصمهراً أعطاها إايه[ قالت: نعم، فقال 
                                                           

 (.5272أخرجه البخاري ح ) (135)
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سبق ما يربئ ساحة شريعة القرآن من غنب النساء الذي أحلقه الزاعمون به، ويؤكد ويف كل ما 
 واقعية هذه الشريعة ومثاليتها يف آن واحد.

إن اإلسالم قد كرم املرأة »ومن أراد مزيد يقني فليقرأ شهادة الصحفية اإلَنليزية روز ماري هاو: 
لناس من أن املرأة الغربية حصلت على وأعطاها حقوقها كإنسانة، وكامرأة، وعلى عكس ما يظن ا

حقوقها.. فاملرأة الغربية ال تستطيع مثاًل أن متارس إنسانيتها الكاملة وحقوقها مثل املرأة املسلمة. فقد 
 أصبح واجباً على املرأة يف الغرب أن تعمل خارج بيتها لكسب العيش. 

جل بكسب القوت هلا ولبقية أفراد أما املرأة املسلمة فلها حق االختيار، ومن حقها أن يقوم الر 
األسرة. فحني جعل هللا للرجال القوامة على النساء كان املقصود هنا أن على الرجل أن يعمل ليكسب 
قوته وقوت عائلته. فاملرأة يف اإلسالم هلا دور أهم وأكرب من جمرد الوظيفة، وهو اإلَناب وتربية األبناء، 

ق يف العمل إذا رغبت هي يف ذلك، وإذا اقتضت ظروفها ومع ذلك فقد أعطى اإلسالم للمرأة احل
 .(136)«ذلك

أثبتت »وكذلك الشهادة املنصفة للمفكر الفرنسي مارسيل بوازار يف كتابه "إنسانية اإلسالم": 
 .(137)«التعاليم القرآنية وتعاليم حممد أهنا حامية محى حقوق املرأة

                                                           

 (.436قالوا عن اإلسالم، عماد الدين خليل ) (136)
 (.410املصدر السابق ) (137)


